
 

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА             
                          
            Proiect 

DECIZIE nr.________ 

din “____” _____________ 2023 
 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial  

Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-56 din 01.03.2023 

 

 În temeiul art. 14 alin. (3), art. 64-69 din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

notificării Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova  

nr. 1304/OT9-56 din 01.03.2023, Consiliul Municipal  

DECIDE: 

1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT9-56 din 01.03.2023 privind abrogarea deciziei nr. 23/11 din 16.02.2023 

„Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului de pe lângă casa din str. Pădurilor, 69, 

cu nr. cadastral 7801101.052”.  

2. Se reexaminează și se (refuză) acceptă abrogarea deciziei nr. 23/11 din 

16.02.2023. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică şi intră în vigoare la data 

includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.  

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI   

     

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 

 
 

 
Elaborat:   

___________ N. Leşan, specialist principal 

 

Coordonat: 

____________ L. Pilipețchi, primar 

 

Avizat: 

___________ Gh. Mînăscurtă, viceprimar 

 

___________ A. Ojog, viceprimar 

 

___________ V. Ghimpu, viceprimar 

 

___________ M. Bușan, secretarul C/m 

 



             
 

Nota informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la examinarea notificării Oficiului 

Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OT9-56 din 01.03.2023” 
 

 

 

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

Primăria mun. Soroca, dl Nicolae Leşan, specialist principal 

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

urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 14 alin. 3 din Legea nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, notificărilor Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova  nr. 1304/OT9-56 din 01.03.2023. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesar 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Nu suportă cheltuieli din bugetul local 

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

Corespunde cerințelor prevederilor legale 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: -nu necesită 

Anunțul despre inițierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al 

Primăriei Municipiului Soroca www.primsoroca.md; inclusiv se transmite pentru 

consultare consilierilor municipali, inclusiv și altor părți cointeresate din mun. 

Soroca. Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului 

menționat, pot fi expediate în adresa Primăriei mun. Soroca: 

- Direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare, 5, MD-3000, mun. Soroca; 

Sau prin posta electronică msoroca@matc.md. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este coordonat cu juristul Primăriei pentru expertiza juridică 
 

 

 

       Nicolae Leşan, specialist principal 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.primsoroca.md/


 
 

 

 

 


