
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

PROIECT 

DECIZIE 

                                                                                                         Nr___________________                                                                                                                                                                                                            

din_______________2023 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  

municipal Orhei nr.12.5 din 09.12.2022  

 

          În temeiul art.18, art.56, art.62-64 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.8-

13, 15 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional, art.14(1),(2) din Legea 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.3 al legii nr.235 din 20-07-2006, cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, art. 6 alin(1) lit. n) și alin (5),(6) 

al Legii nr.231 cu privire la comerțul interior din 23.09.2010,  examinând  nota informativă prezentată 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

 

1. Se modifică Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 12.5 din 09.12.2022 ” Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Orhei”, prin modificarea și 

anume:  

-  pct. 1.6 al anexei nr.1la deciziei se înlocuiește: noțiunea Planul general al pieței cu noțiunea Plan 

general  după cum urmează: 

 „ Parte a documentației de proiect pentru executarea lucrărilor, care constituie soluția complexă a 

problemelor de planificare și amenajare a șantierului, amplasarea clădirilor, edificiilor, căilor de 

comunicație și transport,  rețelelor tehnico-edilitare și exploatare, se aplică în cazul construcțiilor 

noi”.  

-  pct. 2.1.2 al anexei nr.1la Regulament se înlocuiește 

“ Este interzisă amplasarea pavilioanelor illicit sau a gheretelor extinse illicit”. 

2.  Prezenta decizie se comunică public, se plasează pe pagina web www.orhei.md și  intră în 

vigoare la data includerii in Registrul de Stat al actelor locale.   

3. Primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU  va asigura controlul executării 

prevederilor prezentei decizii. 
 

Primarul  municipiului Orhei                   Pavel  VEREJANU 

 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                           Cristina COJOCARI 

Viceprimar al mun. Orhei                                                                           Valerian CRISTEA 

Contabil, șef                                                                                      Anastasia ȚURCAN 

Arhitectul șef                                                                                               Oleg  Maevschi 

Secretar al consiliului mun. Orhei                                                               Grigore MÎRA 

Specialist principal                                                                            Alina TRUSOVSCAIA 
Autor:                                                                                                                    
 Margareta Chirilovici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orhei.md/


 

Notă informativă la proiectul de Decizie 
 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 12.5 din 09.12.2022” 

 

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

Specialist principal Margareta Chirilovici 

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

Adresările agenților economici  în cadrul audiențelor, și obiectivul strategic 1. Dezvoltarea 

economic durabilă: Promovarea și susținerea businessului mic și mijlociu stabilit conform Strategiei 

de dezvoltare social-economică a orașului Orhei pentru perioada 2014-2020: Se propune spre 

modificare Decizia consiliului municipal Orhei nr. 12.5 din 09.12.2022 ” Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Orhei ” și anume modificarea 

conținutul pct. 1.6 al anexei nr. 1 la decizie și 2.1.2 din anexa nr. 1 la Regulament; 

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

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Ca urmare a ajustării cadrului legal la cerințele agenților economici se propune spre modificare 

Decizia consiliului municipal Orhei nr. 12.5 din 09.12.2022 ” Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Orhei ” și anume conținutul  

pct. 1.6 al anexei nr. 1 la decizie și 2.1.2 din anexa nr. 1 la Regulament ; 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Aprobarea și implementarea prevederilor acestui proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul APL. 

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

În temeiul art.10,118-126, 146 alin.(1) lit.c)  al  Codului Administrativ al Republicii Moldova 

nr.116 din 19.07.2018,  art. 8-13, 15 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenta in 

procesul decizional, art.14(1), (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006 , art. 6 alin(1) lit. n) și alin (5)(6) al Legii nr.231 cu privire la comerțul interior din 

23.09.2010   

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul dat este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a primăriei mun. Orhei la 

compartimentul  Proiecte de documente/ proiecte de decizii al Consiliului Municipal Orhei, la data 

de  

8. Constatările expertizei anticorupție 

Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative, de către 

specialistul jurist din cadrul primăriei Orhei și este avizat. 

11. Constatările altor expertize 

Nu este cazul. 

    

          Primarul                                       Pavel VEREJANU 

         Autor: Specialist principal                                                Margareta CHIRILOVICI 

 

 

 

 


