
CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI                                                                                PROIECT 

DECIZIE 

Nr. _______________ 

Din __________ 2014 

Cu privire la modificarea  

deciziei Consiliului orășenesc Orhei 

nr. 7.21 din 20.05.2008 

 

 În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 14, Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale art. 59 și art. 61, în scopul 

perfecționării modului de înregistrare și examinare a cererilor privind atribuire a terenurilor 

pentru construirea caselor individuale, luând în considerație informația prezentată de 

viceprimarul oraşului Orhei dl Boţan Roman, 

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului orășenesc Orhei nr. 7.21 din 20.05.2008 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a terenurilor și condițiile pentru 

construirea caselor individuale pe teritoriul orașului Orhei și abrogarea deciziei Consiliului 

orășenesc Orhei nr. 44.8 din 16.02.2007”  prin completarea anexei nr. 1 la art. 2.4. cu un nou 

aliniat, care va avea următorul conținut „Cererile depuse se înregistrează într-un registru, 

care se păstrează la specialistul în reglementarea regimului funciar și se examinează conform 

ordinii de înregistrare (rândului) din registru.” 
 

2. Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orășenesc Orhei să înregistreze cererile privind 

atribuire a terenurilor pentru construirea caselor individuale și să le supună examinării 

conform Regulamentului cu privire la modul de atribuire a terenurilor și condițiile pentru 

construirea caselor individuale pe teritoriul orașului Orhei. 
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei dl 

Munteanu Valentin. 

 

Primarul or. Orhei                                                                               Vitalie Colun 

Viceprimar                                                                                          Valentin Muntean 

Viceprimar                                                                                          Roman Boțan 

Viceprimar                                                                                          Ala Savin 

Secretar                                                                                               Ala Buracovschi 

Jurist                                                                                                    Roman Russu 

Responsabil                                                                                     Roman Boțan  

de elaborarea proiectului de decizie                                                tel. 023532950 

                                                                                                         e-mail: roman.botan@orhei.md 

mailto:ghenadie.manole@orhei.md


Notă informativă 

la proiectul de decizie nr._____ din________al Consiliului Orășenesc Orhei „Cu privire la 

modificarea deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr. 7.21 din 20.05.2008” 

 

Regulamentului cu privire la modul de atribuire a terenurilor și condițiile pentru 

construirea caselor individuale pe teritoriul orașului Orhei stabilesc procedurile atribuire a 

terenurilor și condițiile pentru construirea caselor individuale în orașul Orhei. 

Acest, Regulament nu prevede expres faptul că cererile se examinează conform ordinii de 

înregistrare (rândului) din registru, ceea ce permite interpretarea abuzivă a Regulamentului. 

Această lacună trebuie remediată  prin prevederi exprese, și anume prin completarea 

Regulamentului nominalizat la art. 2.4. cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut 

„Cererile depuse se înregistrează într-un registru, care se păstrează la specialistul în 

reglementarea regimului funciar și se examinează conform ordinii de înregistrare (rândului) din 

registru.” 

Aceasta va asigura activitatea corectă în procesul de examinare a cererilor și prin urmare 

aplicarea corectă a prevederilor din Regulamentul cu privire la modul de atribuire a terenurilor și 

condițiile pentru construirea caselor individuale pe teritoriul orașului Orhei. 

 

Viceprimar Boțan Roman 


