
CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI                                                                                PROIECT 

DECIZIE 

Nr. _______________ 

Din __________ 2014 

Cu privire la aprobarea studiului de 

fezabilitate 

 

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 14 Legea cu privire la parteneriatul! public privat nr. 179 din 

10.07.2008, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835 din 

18.04.1997, luând în considerație, informația prezentată de viceprimarul or. Orhei dl Boțan 

Roman, 

 

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE: 

1. Se aprobă studiul de fezabilitate (anexa nr. 1), pentru construirea, amenajarea şi 

exploatarea  complexului sportiv-turistic-distractiv “Gravity-Park” în parcul central din 

or. Orhei (Grădina publică „Ivanos”). 

2. Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei să prezinte studiul de 

fezabilitate nominalizat pentru avizare Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă 

Ministerul Economiei. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului oraşului Orhei dl Colun 

Vitalie. 

 

 

Primarul or. Orhei                                                                               Vitalie Colun 

Viceprimar                                                                                          Valentin Muntean 

Viceprimar                                                                                          Roman Boțan 

Viceprimar                                                                                          Ala Savin 

Secretar                                                                                               Ala Buracovschi 

Jurist                                                                                                   Roman Russu 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

 

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

aprobarea studiului de fizabilitate” 

 

 Asociaţia de Turism, Divertisment şi Sport "Yucca" din or. Orhei (adresa; MD-3502, str. B. 

Glavan 11 of. 53) a venit cu inițiativa pentru construirea, amenajarea şi exploatarea  complexului 

sportiv-turistic-distractiv “Gravity-Park” în parcul central din or. Orhei (Grădina publică 

„Ivanos”), care ar constitui un pol de atracție pentru turismul zonal, prezentân la una din 

ședințele anterioare ale Consiliului orășenesc Orhei, aspectele proiectului. 

 Întreprinderea ”Yucca proiect”SRL, (str.Melestiu, 16/2, of.4, mun.Chişinău,  Tel/Fax: +373 

22279053, E-mail: info@yucca.md) a comandat și efectuat un studiu de fezabilitate. Studiul a 

fost elaborat de I.M. AVENSA Consulting S.R.L.  (mun. Chişinău, str.Columna 72/3, tel: 00373 

022 84 31 83, tel/fax: 00373 22 54 10 74, www.avensa.ro, office@avensa.ro) 

Proiectul poate fi realizat în baza unui parteneriat public-privat. Suma totală preconizată a 

investiției este 30 miloane lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 5 ani și presupune următoarele lucrări: proiectare 

tehnica si obtinere avize, curatire parc, pregatire teren, constructie patinuar, petank, constructie 

punct comercial, constructie skatepark, constructie typark, constructie velo-traseu, constructie 

snowbord si sanius cu scari de acces, constructie minigolf, constructie moteluri, constructie 

camping, constructie restaurant si bloc adminitrativ, activitati de finisare, lucrari de amenajare 

zone verzi. 

Se vor putea practica diverse sporturi - ciclism, skateboarding, role, taypark, mini golf, și se vor 

crea zone de recreere și de de distracție pasivă. Complexul va fi dotat cu echipamente moderne 

necesare și personal instruit care va lucra direct cu  vizitatori în diferite zone ale parcului. 

Proiectul are un impact social deosebit prin crearea unui centru unic de acest gen în R. Moldova, 

crearea locurilor de muncă și valorificarea potentialului turistic al orașului nostru.Este important 

că nu se schimbă destinația parcului, iar vizitatorii vor avea acces la diferite tipuri de distracții și 

activități sportive. 

Se propune aprobarea studiului și înaintarea spre avizare Agenției Proprietăţii Publice de 

pe lîngă Ministerul Economiei. Dacă studiul va fi avizat, Consiliul va purcede la aprobarea 

deciziilor necesare pentru identificarea investitorilor. 

Data: 

Viceprimar Boțan Roman 
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