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Cu privire la modificarea
deciziei Consiliul ordsenesc Orhei nr.9.1 din27.12.2007

ln temeiul art.I4 din Legea privind administralia publicd locala nr, 436- XVI din

28,12.2006, Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale (iuvernului Ei ale

altor autoritdli ale administraliei publice locale, afi.59-63, in scopul ajustdrii Regulamentului de

activitate a Consiliului local la prevederile Legii nr.248 din 03.11.2016 pentru n-rodificarea 9i

completarea Legii nr.l64-XY din 27.12.2001 privind organizarea administrativ teritoriala a

Republicii Moldova,
CONSILIUL MLTNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se modificd decizia Consiliul ordqenesc Orhei nr.9.1 din27.12.2007,.Cu privire la

aprobarea Regulamentului privind constituirea Ei funclionarea Consiliului orf,qenesc Orhei'' prin

modificarea qi completarea deciziei nominalizate gi a Regulamentului privind constituirea 9i

funclionarea Consiliului ordgenesc Orhei dupd cum urmeazd:
- in tot conlinutul deciziei gi al Regulamentului cuvdntul ,,oragul" se substituie cu

cuvdntul ,,municipiul", iar sintagma ,,consiliul ordqenesc" se substituie cu sintagma .. consiliul

municipal";
- in punctul25 al Regulamentului, la litera h), la slArgit punctul qi virgula se substituie cu

virgul6, iar in continuare textul se completeazdcu sintagma ,,care sunt redactate pe blancheta tip

modelul cdreia este indicat in anexa nr.3" (se anexeazd) ;

- in punctul 32 al Regulamentului la"ifdrqit textul se completeazd cu propozilia ".Se

interzice utilizarea sunetului activ al telefoniei mobile in timpul lucrdrilor in plen ale Consiliului

pentru a nu perturba buna desftgurare a qedinlelor";

- in punctul 35 al Regulamentului, la sfdrgitul primei propozilii" punctul se substituie cu

virgul[ iar textul se completeazf, in continuare cu sintagma ,,qi se incep cu intonarea imnr"rlui

!6rii gi /sau a localitdlii";

2. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine dnei Ala BURACOVSCIII.

secretar al Consiliului municipal Orhei.
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