
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI                   

 

 

                                                                PROIECT 

                                                                                                            DECIZIE 

                                                        Nr.____________________________ 

        din ____________________________ 

Cu privire la stabilirea spațiului de activitate   

a ,,Centrului pentru Activități sportive gratuite”, 

 destinat copiilor din municipiul Orhei 

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin.(2) lit.b) şi lit.d) din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 

alin.(l)  lit.g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; art.8 

alin.(4), din Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 din 

16.07.1999; în scopul dezvoltării nivelului de trai din muncipiul Orhei, și facilitarea unei  creșteri 

eficiente a copiilor din municipiul,  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se stabilește spațiul de activitate a ,,Centrului pentru activități sportive gratuite”, destinat 

copiilor din municipiul Orhei, în sediul clădirii grădiniței nr.7 conform anexei nr.1 la 

prezenta deciziei.  

2. Se împuternicește primarul municipiului Orhei dnul Pavel VEREJANU pentru aprobarea 

programului de lucru  a ,,Centrului pentru activități sportive gratuite”. 

3. Se împuternicește primarul municipiului Orhei dnul Pavel VEREJANU pentru semnarea 

contractelor de Colaborare între Autoritatea executivă a Consiliului Muncipal Orhei și 

persoanelor antrenate și calificate în domeniul sportiv, pentru desfășurarea eficientă a  

activității Centrului. 

4. Cheltuielile aferente serviciilor comunale pentru activitatea Centrului vor fi acoperite din 

cadrul mijloacelor financiare a bugetului primăriei municipiului Orhei. 

5. Prezenta decizie se comunică persoanelor 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. 

6. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  revine  primarul municipiului Orhei, dnul 

Pavel VEREJANU. 

 
Primarul municipiului Orhei 
 
Viceprimarul  municipiului Orhei  
 
Viceprimarul  municipiului Orhei  
                                                          
Secretarul  
Consiliului Municipiului Orhei   
  
Specialist principal   
 
Contabil șef 

Pavel VEREJANU 
 
Cristina COJOCARI 
 
Valerian CRISTEA 
 
Grigore MÎRA 
 
Alina TRUSOVSCAIA 
 
Anastasia ȚURCAN 

  

 

Autor: Contabil principal                                                                                                                                         

 

Iana ROGOJA 
  

 

 



 

 

 

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

 

nr._____ din ”____” __________2022 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Autor: 

            Contabil principal                                                                       Iana ROGOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea bunurilor Adresa 

Suprafața 

m2 

1 

Încăperi din construcție 

conform planului schematic 

anexat cod cadastral 

6401104.149.02 

 

mun. Orhei, C.Negruzzi 119  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Decizia Consiliului Municipal 

Nr._______  din ”____”  ________ 2023 

Cu privire la stabilirea spațiului de activitate 

a ,,Centrului pentru Activități sportive gratuite”, 

destinat copiilor din municipiul Orhei 

 

 

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 

În scopul dezvoltării nivelului de trai din muncipiul Orhei, și facilitarea unei  creșteri eficiente a copiilor din 

municipiul, este necesar elaborarea proiectului de decizie pentru a stabili sediul Centrului pentru Activități sportive 

gratuite”, destinat copiilor din municipiul Orhei. 

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 

Se propune stabilerea spațiului de activitate a ,,Centrului pentru activități sportive gratuite”, destinat copiilor din 

municipiul Orhei, în sediul clădirii grădiniței nr.7 conform anexei nr.1 la prezenta deciziei. 

Se împuternicește primarul municipiului Orhei dnul Pavel VEREJANU pentru aprobarea programului de lucru  a 

,,Centrului pentru activități sportive gratuite” 

Se împuternicește primarul municipiului Orhei dnul Pavel VEREJANU pentru semnarea contractelor de Colaborare 

între Autoritatea executivă a Consiliului Muncipal Orhei și persoanelor antrenate și calificate în domeniul sportiv, 

pentru desfășurarea eficientă a  activității Centrului. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect se determină din mijloacele financiare aprobate în bugetul anului 2023. 

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

În baza prevederilor art. 14 alin.(2) lit.b) şi lit.d) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, art.859-866 din Codul Civil al Republicii Moldova, art.4 alin.(l)  lit.g) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; art.8 alin.(4), din Legea privind proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999. 

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. 

 

Autor:  
Specialist principal                                                                                                 Iana ROGOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


