
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI PROIECT DE DECIZIE 

                                                                                                              Nr._______________ 

                                                                                                               din _______________ 

 

 

Cu privire la exprimarea acordului privind 

primirea în proprietate a bunurilor imobile 

 

În temeiul art.10, art.118-126 ale Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 

19.07.2018; art.14 alin.(1), (3), art.74 alin.(5) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală; art.2, lit.c), art.3, lit.c), art.4, alin.(1), art.8, alin.(4) ale Legii nr.523 din 16.07.1999 cu privire 

la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; art.5, lit.b), art.9, alin.(1), alin.(2), lit.b) ale Legii 

nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.8-13 si art.15 a1 Legii 

nr.239 din 13.11.2008 privind transparenta procesului decizional; Hotărârea Guvernului nr.134 din 

12.02.2004 cu privire la transmiterea unor imobile; scrisoarea de ieșire cu nr.02/1-23-2685 din 20.10.2022; 

în scopul implementării stategiei de dezvoltare culturală a mun.Orhei, și pentru realizarea acțiunilor 

strategice care au drept scop dezvoltarea municipiului Orhei ca oraș - pol de creștere regională,  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se exprimă acordul privind primirea în proprietate publică a Unităţii Administrativ-Teritoriale Orhei 

de nivelul întâi, din proprietatea Consiliului raional Orhei a bunurilor imobile conform anexei nr.1 la 

prezenta decizie. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Orhei Pavel VEREJANU  cu dreptul de a institui 

comisia de primire a bunurilor imobile. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei, Pavel 

VEREJANU. 

4. Prezenta decizie se comunică persoanelor și instituțiilor vizate și intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei 

( adresa: str. Vasile Mahu, 135) în termen de 30 zile din data comunicării în condițiile 

Codului Administrativ.al RM nr.116 din 19.07.2018. 

 

 

 

 

Primarul municipiului Orhei                                                       _________________ Pavel VEREJANU 

Viceprimarul municipiului Orhei _________________ Cristina COJOCARI 

Viceprimarul municipiului  Orhei _________________ Valerian CRISTEA   

Secretar al Consiliului municipal Orhei _________________ Grigore MÎRA 

Specialist principal _________________ Alina TRUSOVSCAIA 

Contabil șef _________________  Anastasia ȚURCAN 

Autor:specialist principal _________________ Iana ROGOJA 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal nr._______  din ”____”  ________ 2023 

“Cu privire la exprimarea acordului privind primirea în proprietate a bunurilor imobile” 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Specialist principal  Iana ROGOJA. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Având în vedere articolul 10, art.118-126 ale Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr.116 din 19.07.2018; art.14 alin.(1), (3), art.74 alin.(5) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală; art.2, lit.c), art.3, lit.c), art.4, alin.(1), art.8, alin.(4) ale Legii 

nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; art.5, 

lit.b), art.9, alin.(1), alin.(2), lit.b) ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice; art.8-13 si art.15 a1 Legii nr.239 din 13.11.2008 privind 

transparenta procesului decizional; Hotărârea Guvernului nr.134 din 12.02.2004 cu privire la 

transmiterea unor imobile; scrisoarea de ieșire cu nr.02/1-23-1812 din 10.08.2022; în scopul 

implementării stategiei de dezvoltare culturală a mun.Orhei, și pentru realizarea acțiunilor strategice 

care au drept scop fortificarea activităților în cadrul domeniului cultural. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  Nu este cazul. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Acceptarea  primirii în proprietate publică Unităţii Administrativ-Teritoriale Orhei de nivelul întâi, 

din proprietatea Consiliului raional Orhei a bunurilor imobile conform anexei nr.1 la prezenta 

decizie. 

5. Fundamentarea economico-financiară Nu este cazul. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Articolul.10, art.118-126 ale Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

art.14 alin.(1), (3), art.74 alin.(5) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală; art.2, lit.c), art.3, lit.c), art.4, alin.(1), art.8, alin.(4) ale Legii nr.523 din 16.07.1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; art.5, lit.b), art.9, alin.(1), 

alin.(2), lit.b) ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice; art.8-13 si art.15 a1 Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenta procesului decizional; 

Hotărârea Guvernului nr.134 din 12.02.2004 cu privire la transmiterea unor imobile; 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul pentru transparența decizională pe pagina WEB a Primăriei pe data de ______ 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul. 

10. Constatările expertizei juridice - 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul. 

 

Specialist principal                                                    Iana ROGOJA 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa  pe 1 (una) filă la decizia Consiliului municipal Orhei 

 

nr._____ din ”____” __________2023 

Lista bunurilor imobile primate în proprietatea Unității Administrativ-Teritoriale Orhei de nivelul I 

din proprietatea Consiliului Raional Orhei  

Nr. d/o Denumirea bunurilor Codul cadastral Adresa 

1 Construcție 6401402.145.06.002 str.Renașterii Naționale 18 

  

2 
Construcție 20,75 % cota parte 

(94,4 m
2
) 

6401402.145.06 str.Renașterii Naționale 18 

3 Încăpere nelocativă nr.3 ( 19,8 m
2
) 6401402.145.03 str.Renașterii Naționale 18 

4 
Încăpere nelocativă nr.1 ( 6,0 m

2
) 

Încăpere nelocativă  nr.2 ( 15,4 m
2
) 

Încăpere nelocativă nr.3 ( 28,6 m
2
) 

6401402.145.04 str.Renașterii Naționale 18 

    

*Notă: Planurile Schematice sunt anexate conform anexelor la prezenta anexa: nr.1
a
,1

b
,1

c
 

                          
Specialist principal                                                          Iana ROGOJA 


