CONSILIUL ML]} ICIPAL ORHEI
PROIECT
DECIZIE

Nr.
din
Cu privire la modil icarea deciziei Consiliului
Municipal Orhei ru 4.3 din 25.05.2018

in temeiul trt.14 al Legii privind administralia publicd locald nr-436-XV I din 28.12.2006, art.6268 al Legii nr.100 lin 22.12.2017 cu privire la actele notmative, art.2l al Hotdrdrii Parlamentului nr.55
din 25.03.2010 pr vind aprobarea Regulamentului comisiei administrative, art.l0 qi art.1 18-126 al
Codului Administrrtiv al RM nr.l16 din 19.07.2018, Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.3 din
25.05.2018 "Privitd aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea, examinarea qi arhivarea
ca]l;zelot contraven ionale", Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.24 din 08.04.2019 "Cu privire la
modificarea qi com lletarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4 .3 din 25 .05 .20 1 8", examin6nd nota
informativd pr ezen atd,,
CONSILIUL MI.INICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se modifici decizia Consiliului Municipal Orhei nr.4.3 din 25.05.2018 "privind aprobarea
Regulamentult i cu privire la constatarea, examinarea qi arhivarea cauzelor contravenfionale", prin
modificarea ar exei nr.I 1 a deciziei nominalizate care va avea un nou conlinut conform anexei la
prezenta decizit.

2. Se abrogl integral Decizia Consiliului municipal Orhei r:r,.4.24 din 08.04.2019 "Cu privire la

modificarea qi :ompletarea deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.3 din 25.05.2018".

3. Prezentadeizie intrd in vigoare ladata includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale
fi atacatE in termen de 30 zile de la data comunic[rii ?n Judecdtoria Orhei.

poate

4.

Controlul Nupra executdrii prezentei decizii se pune
Orhei, dna Mar ina CRAVCENCO.

Primarul interimar

a municipiului

Orhei

in

sarcina viceprimarului municipiului

Diana MEMET

Viceprimarul munic ipiului Orhei

Marina CRAVCENCO

Viceprimarul munic ipiului Orhei

Cristina COJOCARI

Viceprimarul munic ipiului Orhei

Valerian CRISTEA

Specialist

MihAi BATRiNCEA

Secretar al Consiliul ri Municipiului Orhei

Ala BURACOVSCHI

Autor:
Contabil qef

a/&,{

si

Anastasia TURCAN

NOTA INFORMATIVA
la Decizia consiliului Municipal
din
2019

nr.-

Cu privire la modil icarea deciziei Consiliului
Municipal Orhei ru,4.3 din 25.05.201g

--

Denumirea auto 'ului gi, dupr caz, a participan{ilor Ia elubo.a.ea
1l.oie.tul,ri
il qef - Anasl rsia TURCANCondi(iile ce ar L impus claborarea proiectului de act rro.
Avdnd in ve lere prevederile legislaliei in vigoare
;i anume art.21 al Hotardrii parlamentului
.55 din 25.03.201 0 privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative,
care prevede cd
ecretarul respons tbil al comisiei administrative trebuie sd aibd studii juridice,,
ins6 in cadrul
r componen ei comisiei administrative prin Decizia Consiliului municipal Orhei rtr.4.24
drn
8.04.2019 "Cu prir ire la modificarea qi completarea deciziei Consiliului
municipal Orhei nr.4.3 din
.05.2018", s-a ol ris aceastd prevedere, s-a stabilit ca scop al prezentului
proiect de decizie,
ificarea compor enlei acesteia pentru a fi adusd in cooncoraanla .u p."r.d"rile
legislaliei in
Descrierea grar ului de compatibilitate pentru proiectele care au ca
scop armonizarea
nationale cu
a(ia Uniunii Eu
e
rev ederi ale proiectului si eviden ierea elementelor noi
Fundamen tar ea r,conomico-fi nanciarl
Modul de incorp, )rare a actului in cadrul normativ in vigoare
In temeiul a t.l4 al Legii privind administratia publicd locald nr-436-XVI din 2g.12.2006,
62-68 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele notmative, art.21
al Hotdrarii
{amentului nr.55 liy15 03.2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei
administrative, art.10
art.118-126 al Cor tului Administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018, Deciziei
Consiliului municipal
rhei nr.4.3 din 25.( 5.2018 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la
constatarea, examinarea
arhivarea cauzelor contravenlionale", Deciziei consiliului municipal
orhei nr.4.24 din 0g.04.2019
ivire la modifi :area $i completarea degiziei Consiliului municipal Orhei nr.4.3
din 25.05.201g,,.
. Avizarea qi consu ltarea publicl a proiectului
licat proiectul
rtru consultarea publicd
WEB a Primdriei
data de 14.05.2019
Constatlrile ex rti?ei anticorupfie Nu este cazul
. Constatirile ex
rtizei de
tibilitate Nu este cazul
0. Constatlrile exl rertizei juridice Proiectul a fost supus
corespunderea
@
r legislative, Ce cdtre specialistul jurist din cadrul primdriei Orhei este avizat.
si
L. Constatirile altr
Nu este cazul
Viceprimarul municipiul Orhei
Contabil gef

Marina CRAVCENCO

ry.{

Anastasia TURCAN

Anexa nr.l
la decizia Consiliului Municipal Orhei
nr.
din
2019

Comisia administrativl
Ie pe

lf,ngi autoritatea executivr a consiliurui municipal orhei

1. Marina CRA /CENCO - preqedintele comisiei administrative, viceprimarul municipiului Orhei;
2. Cristina COJ ICARI - vicepreqedintele comisiei administrative, viceprimarul municipiului Orhei;
3. Mihail BATI.INCEA - secretarul responstabil al comisiei administrative;
4. Elena CIRE$ - membru al comisiei administrative;
5. Margareta cl IIRILOVICI - membru al comisiei administrative;
6. Anastasia TL RCAN - membru al comisiei administrative;
7. Igor GORI - nembru al comisiei administrative;
.

