
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC  MITOC 

MD 3503 s. Mitoc 

Tel. (235)-41-2-36, 41-2-38, 93-336 

C/f 1007601003334                                                                          

Primariamitoc@gmail.com 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МИТОК 

МД 3503 с. Миток 

Тел. (235)-41-2-36, 41-2-38, 93-336 

К/ф  1007601003334 

 

 

                                                          Decizia nr.1/14 

                                                    din  13 martie  2020 proiect 

,,Cu privire la participarea comunităţii 

locale la instituirea convenţiei primarilor 

în vederea eficientizării consumului de energie,, 

 

        În temeiul art.8 alin.(2), (3), art.14 alin.(1), (2) lit. b), j), k), art.20 alin.(5),(6) al Legii 

Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436- XVI din 28.12.2006, Legea 

Republicii Moldova privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional nr.967 din 09.08.2016, luând în vedere necesitatea implimentării 

unor programe, proiecte privitor la eficientizarea consumului de energie prin regenerarea 

surselor de energie,cooperării eforturilor întru diminuarea poluării mediului, rezultatele din 

utilizarea energiei pentru activitatea umană, având avizul Comisiei de Specialitate  

agricultură,industrie,protecţia mediului şi amenajarea teritoriului, Consiliul local Mitoc,  

                                                                 DECIDE: 

1. Se aprobă participarea comunităţii locale în cooperare cu alte autorităţi publice în 

implimentarea unor practici în vederea eficientizării consumului de energie al utilizării 

energiei regenerabile locale. 

2. Se desemnează dl. Cojocari Alexei, primar al satului Mitoc să semneze actele ce ţin de 

competenţa nivelului întâi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Se desemnează dl. Cojocari Alexei, primar, să elaboreze şi să propună spre aprobare 

consiliului local un plan de acţiune privind energia durabilă pe teritoriul administrat. 

4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului dl. Cojocari Alexei. 

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune pe seama comisiei de specialitate activităţi 

agricultură,industrie,protecţia mediului şi amenajarea teritoriului 

Preşedintele şedinţei     

Semnat la data de___________  

Contrasemnat: 

Secretar al consiliului                                                                                  Scaleţchi Galina 



                                           ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice a proiectului  de decizie 

Publicat:24.02.2020 

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 

21.02.2019, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului 

local Mitoc ,,Cu privire la participarea comunităţii locale la instituirea convenţiei 

primarilor în vederea eficientizării consumului de energie,, 

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca scop, a  implimentării 

unor programe, proiecte privitor la eficientizarea consumului de energie prin regenerarea 

surselor de energie,cooperării eforturilor întru diminuarea poluării mediului, rezultatele din 

utilizarea energiei pentru activitatea umană, 

 

   Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la 

compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. 

    Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, supus consultărilor publice, pot fi 

expediate pînă pe data de 09.03.2020, pe adresa  primăriei satului Mitoc, r-nul Orhei, sau pe 

adresa  electronică  indicată  în tabelul plasat de pe pagina web http://mitoc.sat.md  la 

compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”, 

rubrica  ”Responsabili de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie”. 

  

 

 

 

Secretar  al  consiliului  local    Mitoc      Scaleţchi Galina 
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