
  Proiect de decizie 
 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          
 

DECIZIE nr. ______ 

din „_____”________________2021 
 

 
Cu privire la aprobarea Statutului Municipiului Soroca. 

 
 
 

 În temeiul art. 14 (2) m) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006, Legii nr. 436-XV din 06.11.2003 privind Statutul-Cadru al 
satului (comunei), oraşului (municipiului), art. 8 al Legii privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova  nr. 764 -XV  din  27.12.2001, 
Consiliul Municipal DECIDE: 

 

 1. Se aprobă  Statutul Municipiului Soroca (anexa nr. 1). 

 2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc nr. 18/5 din 10 august 2012 „Cu 

privire Statutul oraşului Soroca actualizat”. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 

oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu.  

 4. Decizia dată intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 

locale. 

 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    
   
SECRETARUL C/M                            MARCEL BUŞAN 
 
 
 

 
Elaborat:  V. Caldare 

 

Coordonat: ____________ L. Pilipețchi, primar  

 

Avizat:  

____________ M. Buşan, Secretarul Consiliului Municipal Soroca  

____________ V. Cojocaru, jurist 

 

 

 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


Anexa nr. 1  

 
STATUTUL MUNICIPIULUI SOROCA 

 

 
PRINCIPII GENERALE 

 

1. Statutul municipiului Soroca (în continuare doar “Statut”) reglementează 

detaliile despre poziţia, competenţa şi influenţa organelor de administrare locală a 

municipiului, bugetul, problemele legate de patrimoniul municipal şi gestionarea 

patrimoniului, datoriile şi drepturile consilierilor, utilizarea simbolicei 

municipiului, inclusiv şi modul de conferire a titlului de cetăţean de onoare al 

municipiului şi a recunoştinţei publice pentru merite. 

 2. Statutul municipiului este elaborat în conformitate cu Constituţia 

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

28.12.2006, Legea privind statutul-cadru al satului (comunei), oraşului 

(municipiului) nr. 436-XV din 06.11.2003 şi alte acte legislative. 

 Statutul dat este aprobat de către Consiliul municipal Soroca în conformitate 

cu art. 14 (2) m) al Legii privind administraţia publică locală. 

 
CAPITOLUL I 

POZIŢIA MUNICIPIULUI SOROCA 

 
PRINCIPII FUNDAMENTALE 

 

Articolul 1 
1. Municipiul Soroca este centrul de reşedinţă al raionului Soroca. 

Schimbarea localităţii de reşedinţă se stabileşte prin lege. 

Articolul 2 

1. Municipiul este persoană juridică care, conform unor prescripţii speciale 

a prezentului statut şi a principiilor economice, gestionează patrimoniul propriu, 

patrimoniul donat şi patrimoniul cîştigat prin activitatea proprie, gestionează 

veniturile proprii şi patrimoniul de stat care i-a fost încredinţat. 

Articolul 3 
 Suprafaţa municipiului constituie 1319 ha, inclusiv: spaţii verzi – 15 ha; 
drumuri şi străzi – 113,6 ha; teren sub diferite construcţii – 938,34 ha; alunecări 

de teren – 28,0 ha; alte terenuri – 151,76 ha. 
 

Articolul 4. LOCUITORII MUNICIPIULUI 
1. Populaţia municipiului Soroca în prezent este de 35,3 mii locuitori, 

inclusive: 68 % - moldoveni; 15 % - ucraineni; 12,0 % - ruşi; 3 % - romi; restul alte 

naţionalităţi. 
2. Locuitor al municipiului este cetăţeanul care are viză de domiciliu pe 

teritoriul municipiului. 
 3. Locuitorul municipiului participă la administrarea locală. Are dreptul: 



a) să aleagă organele de administrare locală şi să fie ales în cadrul acestor 

organe; 
b) să decidă prin vot despre problemele de importanţă vitală sau de 

dezvoltare a municipiului; 

c) să fie informat de către consilieri; 
d) să se adreseze cu iniţiativele sau plângerile sale organelor municipale; 

e) să se folosească în mod obişnuit de instalaţiile şi echipamentul 
municipiului, destinate utilizării publice; 

f) să solicite susţinere pentru ocrotirea propriei persoane, a familiei şi 

proprietăţii sale, care se află pe teritoriului municipiului; 
g) să solicite ajutor în cazul unei necesităţi urgente; 
h) să fie avertizat în prealabil în caz de pericol, să fie asigurat cu mijloace de 

apărare individuală, să fie evacuat şi să i se acorde adăpost, să fie informat despre 
modul de apărare, să i se acorde ajutor nemijlocit cînd îi este ameninţată viaţa, 

sănătatea şi proprietatea; 
i) să i se creeze condiţii de asigurare a pregătirii pentru apărarea civilă, 

scopul căreia este înlesnirea acordării unor cunoştinţe şi obişnuinţe inevitabile 

pentru autoapărare şi ajutor reciproc în caz de necesitate. 
4. Locuitorul municipiului participă la dezvoltarea şi prosperarea Sorocii şi 

acordă ajutor organelor municipale. În cazul acestora este dator: 
a) să ocrotească patrimoniul municipal şi să contribuie la acoperirea 

cheltuielilor;  

 b) să contribuie la ocrotirea şi prosperarea mediului înconjurător; 
 c) să contribuie la întreţinerea ordinii publice pe teritoriul municipiului; 
 d) să acorde, în măsura posibilităţilor şi capacităţilor, ajutor personal la 

lichidarea urmărilor unor calamităţi naturale sau al unui accident de proporţii de 
pe teritoriul municipiului. 

 5. Organele municipale sunt datoare să acorde un ajutor imediat şi inevitabil 
locuitorilor urbei în cazul unei calamităţi naturale, al unui accident sau al unui alt 
eveniment de acest ordin, în special să-i asigure adăpost, hrană sau un alt ajutor 

material. 
 6. La administrarea locală a municipiului are dreptul să contribuie şi 

cetăţeanul care: 
a) dispune de proprietate imobilă pe teritoriul municipiului sau este angajat 

permanent pe teritoriul municipiului şi plăteşte impozitul local sau taxa locală; 

b) se reţine pe teritoriul pe un termen limitat şi are domiciliu temporar; 
c) deţine titlul de cetăţean de onoare al municipiului conform 

regulamentului. 

7. Asupra persoanelor indicate în punctul 6 nu se referă prescripţiile 
compartimentelor 3 (a) şi 3 (b). 

 
CAPITOLUL II 

ADMINISTRAREA LOCALĂ A MUNICIPIULUI SOROCA 

 
Articolul 5. ADMINISTRAREA LOCALĂ 

1. În municipiu administraţia publică se întemeiază pe principiile autonomiei 

locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 

2. Competenţa cu care sunt investite autorităţile administraţiei publice ale 
municipiului este deplină şi întreagă. Ea nu poate fi contestată sau limitată de nici 
o autoritate publică ierarhic superioară decît în condiţiile legii. 

3. Consiliul municipal şi primarul municipiului funcţionează ca autorităţi 
administrative autonome şi rezolvă treburile publice din municipiu în condiţiile 

legii. 



 4. Persoanele fizice şi juridice din teritoriu sunt obligate să furnizeze 

autorităţilor publice ale municipiului informaţiile ce ţin de competenţa lor, cu 
excepţia celor care constituie un secret comercial de stat sau un alt secret protejat 
de lege. 

  5. Municipiul în administrarea locală execută: 
a) dezvoltarea sa social-economică, amenajarea teritoriului şi urbanistică; 

b) construirea şi întreţinerea, în limitele localităţii, a drumurilor, străzilor, 
podurilor locale şi gestionarea circulaţiei rutiere; 

c) gospodăria comunală, transportul auto de călători, autogările şi staţiile 

auto, în perimetrul său; 
d) construcţia, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, 

de canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localităţii, gestionarea deşeurilor de 

producţie şi menajere, în condiţiile legii; 
e) acordarea de asistenţă socială populaţiei, inclusiv protecţia tinerei familii 

şi familiilor cu mulţi copii, mamei şi a drepturilor copilului, persoanelor în etate şi 
solitarilor, în partea ce nu intră în competenţa altor autorităţi; 

f) construcţia de locuinţe pentru păturile socialmente vulnerabile ale 

populaţiei şi pentru alte categorii de locuitori prevăzute de legislaţia în vigoare, 
exploatarea fondului locativ municipal; 

g) instituţiile de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar, primar, gimnazial, 
mediu de cultură generală şi liceal, alte instituţii de învăţămînt care deservesc 
populaţia localităţii respective; 

h) instituţiile şi activităţile publice culturale (căminele şi casele de cultură, 
alte aşezăminte de culturalizare); 

i) bibliotecile şi muzeele; 

 j) cultura fizică şi sportul, amenajările şi localurile sportive; 
k) activităţile pentru tineret la nivel local; 

l) desfăşurarea întrunirilor; 
 m) pieţele şi alte locuri publice; 

n) protecţia consumatorului; 

o) organizarea comerţului cu amănuntul; 
p) gestionarea patrimoniului public local, altul decît cel raional; 

r) apărarea împotriva incendiilor; 
 s) parcurile şi spaţiile verzi; 
 t) protecţia solului, plantelor, animalelor şi alte măsuri de protecţie a 

mediului; 
 u) relaţiile funciare, atribuirea de terenuri pentru construcţia de locuinţe şi 
pentru alte scopuri; 

 v) întreţinerea cimitirelor. 
 

Articolul 6. EXECUTAREA ADMINISTRĂRII LOCALE 
 Locuitorii municipiului execută administrarea locală prin intermediul 
organelor reprezentative ale municipiului. 

 
Articolul 7. ORGANELE REPREZENTATIVE ALE MUNICIPIULUI 
 1. Organele reprezentative ale municipiului sunt: 

a) consiliul municipal – ca autoritate colegială deliberativă; 
b) primarul – ca autoritate executivă. 

 
CONSILIUL MUNICIPAL 

 1. Componenţa, constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului municipal 

sunt reglementate de Legea privind administraţia publică locală, Codul electoral şi 
Legea privind statutul alesului local. 

 2. Consiliul municipal prin decizia sa poate delega primarului municipiului 
unele atribuţii ce-i revin pentru rezolvarea operativă. 



 3. Aprobă Statutul municipiului, organigrama şi statele de personal din 

aparatul primăriei. 
 4. Elaborează planul de dezvoltare social-economică a municipiului. 
 5. Elaborează şi aprobă în conformitate cu legile stabilite impozitele şi taxele 

locale, tarifele pentru chirie, serviciile comunale, pentru alte servicii prestate 
persoanelor fizice şi juridice de către unităţile gospodăriei municipale. 

 6. Stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la 
bugetul municipiului. 
 7. Conferă persoanelor fizice autohtone sau străine, cu merite deosebite, 

titlul “Cetăţean de onoare al municipiului Soroca”. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

 1. Alegerea, eliberarea din funcţie a primarului municipiului sunt 
reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi Codul electoral. 

 2. În exercitarea funcţiei primarul este ocrotit de lege. Primarul poate delega 
viceprimarilor prin dispoziţie, exercitarea unora din atribuţiile ce-i revin. 
 3. Primarul exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiunilor ce revin 

oraşului în calitate de persoană juridică. 
 4. Primarul ca autoritate executivă a administraţiei publice locale este 

persoană oficială şi reprezintă oraşul la toate nivelurile, coordonează activitatea 
comisiilor create în cadrul consiliului orăşenesc, conduce serviciile publice locale. 
 

 5. Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind 
descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat 

următoarele atribuţii de bază:  

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;  
a1) încheie, în baza deciziei consiliului local şi în condiţiile legii, acte juridice 

de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului public sau privat al 
satului (comunei), oraşului (municipiului) respectiv; 

b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de 

salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;  
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de 

muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din 
subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul 
primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi 

reciclarea profesională;  
d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);  
e) asigură elaborarea proiectului de buget local respectiv, întocmirea 

rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre 
aprobare consiliului local; 

f) exercită funcţia de administrator al bugetului local, asigurînd gestionarea 
resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu 
principiile bunei guvernări şi efectuarea cheltuielilor conform alocaţiilor bugetare 

aprobate, informînd consiliul local despre situaţia existentă; 
g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi 

celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei 

sale;  
h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, 

oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative 
pentru buna lor funcţionare;  

h1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil 

(monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului 



cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale 

şi naturale, situate pe teritoriul administrat; 
i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a 

serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a 

serviciilor respective de gospodărie comunală;  
i1) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de 

servicii sociale necesare comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare 
consiliului local, conform necesităţilor stabilite, programe de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, 
asigură funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de 
asistenţă socială şi ajutor social;  

j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele 
bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de 

parteneriat public-privat;  
j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat 

public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate 

de partener public; 
k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;  

l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei 
transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere 
în raza teritoriului administrat;  

l1) asigură înregistrarea şi evidenţa a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor 
autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun 
înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu 

regulamentul-tip aprobat de Guvern; 
m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi 

gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
m1) desemnează agentul constatator în condiţiile Codului contravenţional; 
n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, 

persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele 
judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele 

colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;  
n1) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării 

politicii de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, 

colaborează în acest scop cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi 
internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender din cadrul primăriei; 
examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării; 

contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea 
discriminării; 

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu 
privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);  

q) exercită atribuţiile de autoritate tutelară locală în condiţiile legii; 

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în 
etate, persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă 
intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină 

activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), 
oraşului (municipiului);  

s) asigură elaborarea şi avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiei de 
urbanism şi amenajare a teritoriului, o supune procedurii de evaluare strategică 
de mediu în conformitate cu Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de 

mediu şi o prezintă spre aprobare consiliului local; 
t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice 

în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, 



după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu 

promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;  
u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor 

sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, 

care atentează la ordinea şi liniştea publică;  
v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în 

probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor 
consultări;  

x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice 

desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor 
calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi 
epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a 

populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;  
y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea 

cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.  
(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi 

alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local. 

 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

(1) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:  

a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii 
ale primarului;  

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative 
ale primarului;  

c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind 
starea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);  

d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre 
funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul 

local;  

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul 
primăriei, cît şi în teritoriul administrat;  

f) contribuie la elaborarea proiectului de buget local pentru următorul an 
bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate 
de primar spre examinare consiliului local;  

g) asigură executarea bugetului local, în conformitate cu deciziile consiliului 

local, şi respectarea prevederilor legale;  

h) întocmeşte rapoarte periodice şi anuale privind executarea bugetului local;  

i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform 
legii.  

(2) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării 
raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi 
obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, 

aprobat de consiliul local. 

(3) Personalul primăriei are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa 
Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 



cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de viceprimar, aflate sub incidenţa Legii 

nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi 
Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza 
contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii. 

 
SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE 

 Serviciile publice, bunurile şi lucrările publice sunt organizate şi 

administrate în conformitate cu capitolul X al Legii privind administraţia publică 
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 
 

Articolul 8. REFERENDUMUL LOCUITORILOR MUNICIPIULUI 
1. Referendumul locuitorilor municipiului reprezintă consultarea cetăţenilor 

în probleme de interes deosebit pentru municipiu. Revocarea primarului 
municipiului se efectuează, de asemenea, prin referendum local. 

2. Referendumului locuitorilor pot fi supuse probleme care au o importanţă 

deosebită pentru oraş şi care ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

Revocarea primarului poate fi iniţiată în cazul în care acesta nu respectă 
interesele comunităţii locale, nu-şi îndeplineşte obligaţiile corespunzătoare, încalcă 
normele morale şi etice. 

3. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului locuitorilor municipiului: 
a) nu se efectuează în cazul decretării sau instituirii stării de urgenţă, de 

asediu sau de război. Dacă data referendumului locuitorilor municipiului a fost 

stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se instituie starea de 
urgenţă, de asediu sau de război, el se anulează de drept sau se amînă pentru o 

altă zi, respectîndu-se termenele de desfăşurare prevăzute de Codul electoral: 
b) referendumul locuitorilor nu poate avea, de asemenea, loc cu 120 de zile 

înainte şi cu 120 de zile după ziua desfăşurării în oraş a oricărui tip de alegeri sau 

referendum, decît dacă se desfăşoară în aceeaşi zi; 
c) hotărîrea privind amînarea referendumului locuitorilor municipiului se 

adoptă de către consiliul municipal care a emis actul de efectuare a 

referendumului; 
d) referendumul privind revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea 

unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data referendumului local 
precedent privind revocarea aceluiaşi primar. 
 4. Problemele ce nu pot fi supuse referendumului local: 

a) privind impozitele şi bugetul; 
b) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii 

publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei; 
c) privind alegerea, numirea, demiterea şi revocarea din anumite funcţii a 

persoanelor care ţin de competenţa Parlamentului, a Preşedintelui Republicii 

Moldova şi Guvernului; 
d) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată sau a procuraturii; 
e) privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităţilor; 

 f) primarul este revocat din funcţie fără iniţierea şi efectuarea unui 
referendum local, în baza hotărîrii definitive de revocare a instanţei de judecată, în 

cazul în care acesta nu respectă Constituţia şi legile, participă la activitatea 
organelor neconstituţionale sau dacă se află în stare de incompatibilitate prevăzută 
de lege. Procedura de revocare pentru situaţiile menţionate se iniţiază de către 

procuror, la cererea persoanelor interesate. 
 5. Stabilirea datei referendumului locuitorilor municipiului: 

 data referendumului local se stabileşte de către consiliul municipal. 
 6. Iniţierea referendumului locuitorilor oraşului: 

a) de1/2  din numărul consilierilor aleşi; 



b) de primarul municipiului, cu excepţia cazului cînd se iniţiază referendum 

privind revocarea primarului; 
c) de 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe 

teritoriul oraşului. 

 
CAPITOLUL III 

PATRIMONIUL ŞI FINANŢELE MUNICIPIULUI 
 

 Baza economică a municipiului o constituie patrimoniul municipal care 

serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social 
– economice ale populaţiei. 
 

Articolul 9. PATRIMONIUL MUNICIPAL 
 1. Patrimoniul municipal se constituie din patrimoniul ce aparţine 

municipiului. 
 2. Patrimoniul este format din bunurile domeniului public şi bunurile 
domeniului privat. 

 
Articolul 10. FINANŢELE PUBLICE 

 1. Finanţele municipiului se administrează în condiţiile prevăzute de lege, 
conform principiilor autonomiei locale. 
 2. Municipiul are dreptul la resurse financiare proprii, suficiente, 

proporţional cu competenţele ce le revin conform legii, de care pot dispune liber în 
interesul colectivităţii. 
 3. Veniturile sînt constituite din sursele realizate pe teritoriul din subordine 

şi din alte surse, în condiţiile legii. 
 4. Veniturile şi cheltuielile sînt prevăzute pentru fiecare an financiar în 

bugetul oraşului, aprobat de consiliul orăşenesc, în condiţiile legii. 
 
Articolul 11. VENITURI 

 1. Consiliul municipal asigură veniturile bugetului prin stabilirea de impozite 
şi taxe locale şi prin alte surse prevăzute de lege. 

 2. Veniturile se constituie din: 
 a) impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal şi Legea privind 
impozitele şi taxele locale; 

 b) defalcările din impozitele generale de stat, efectuate conform normativelor 
stabilite de legislaţie, inclusiv prin legea bugetului de stat; 
 c) transferurile de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul raional sau 

orăşenesc; 
 d) încasările din mijloacele speciale ale instituţiilor bugetare; 

 e) încasările din vînzarea bunurilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-
teritoriale; 
 f) alte încasări prevăzute de lege. 

 3. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale ale oraşului, create în 
interesul colectivităţii oraşului, consiliul stabileşte tarife pentru serviciile prestate 
de acestea, în condiţiile legii. 

 4. Cuantumul tarifelor se stabileşte pentru a acoperi cheltuielile pentru 
înfiinţarea şi întreţinerea acestor servicii publice. 

 
Articolul 12. CHELTUIELI 

1. În bugetul municipal se înscriu, la cheltuieli, sumele destinate activităţilor 

lui care se finanţează de la buget, în condiţiile legii. 
2. Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără indicarea surselor de 

finanţare. 
 



Articolul 13. APROBAREA ŞI EXECUTAREA BUGETULUI 

 1. Consiliul municipal aprobă bugetul după adoptarea bugetului de stat, dar 
nu mai tîrziu de 20 de zile după adoptarea acestuia. 
 2. Bugetul municipiului, la venituri, se execută în conformitate cu 

prevederile Legii privind impozitele şi taxele locale, legii bugetului de stat şi cu 
deciziile consiliului orăşenesc respective. 

 3. Consiliul municipal aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar, 
conform detalizărilor aprobate în bugetul oraşului. 
 4. Proiectul de buget al municipiului, elaborat şi adus la cunoştinţă publică, 

este supus examinării consiliului municipal după expirarea termenului de 15 zile 
de la data la care a fost dat publicităţii. 
 5. Proiectul de buget este însoţit de raportul primarului, precum şi de 

contestaţiile depuse în termen de 15 zile de la data la care a fost dat publicităţii. 
 6. Consiliul examinează proiectul bugetului, pronunţîn-du-se şi asupra 

contestaţiilor, şi aprobă bugetul după ce acesta a fost votat pe articole. 
 
Articolul 14. FONDURILE EXTRABUGETARE 

 1. Consiliul municipal poate institui fonduri extrabugetare, în condiţiile legii. 
 2. Fondurile extrabugetare se formează din: 

 a) contribuţiile benevole ale unităţilor economice şi ale cetăţenilor pentru 
rezolvarea problemelor de interes comun; 
 b) veniturile provenite din vînzarea titlurilor de valoare, acţiunilor de interes 

local, din loteriile locale etc.; 
 c) alte mijloace prevăzute de lege. 
 3. Mijloacele extrabugetare se păstrează pe conturi bancare speciale şi sînt 

folosite la discreţia administraţiei orăşeneşti. 
 4. Administraţia municipiului poate înfiinţa fonduri valutare, în condiţiile 

legii. 
 

CAPITOLUL IV 

SIMBOLURILE MUNICIPIULUI ŞI UTILIZAREA LOR 
 

Articolul 15. SIMBOLURILE MUNICIPIULUI 
2. Simbolurile municipiului sînt: 
a) stema municipiului Soroca, 

b) drapelul municipiului Soroca, 
c) cîntecul municipiului Soroca. 

 

Articolul 16. STEMA MUNICIPIULUI SOROCA 
 Stema municipiului Soroca reprezintă scut roşu despicat. În primul cartier 

o cetate crenelată de argint, cu un turn central, cu o poartă închisă şi ferestre 
negre. În cartierul al doilea, un cap negru de tătar în profil spre stînga, înfipt într-
o lance de argint. 

 Simbolizează vechea cetate Soroca şi luptele împotriva duşmanilor. 
 Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu 5 turnuri. 
 2. Stema municipiului se foloseşte: 

a) pe semnele distinctive ale primarului; 
b) pe diplomele primăriei municipiului. 

3. Stema municipiului  cu consimţămîntul primarului, poate fi folosită pe 
diferite mijloace de ornamente sau propagandă, pe suvenire, insigne etc. 

 

Articolul 17. ATITUDINEA FAŢĂ DE SIMBOLURILE MUNICIPIULUI 
 Pentru utilizarea onorabilă şi ocrotirea simbolurilor municipiului e 

responsabil cel care le foloseşte. E interzisă utilizarea necorespunzătoare, 



inconvenabilă sau manifestarea unei atitudini nerespectuoase faţă de aceste 

simboluri. 
 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Articolul 18. 
 1. Persoanele juridice şi fizice care activează pe teritoriul municipiului în 
domeniul sectorului privat conlucrează cu organele de administrare locală în 

asigurarea prosperării oraşului. 
 2. Organele de administrare municipale susţin activitatea sectorului privat 
şi alt gen de activitate a persoanelor juridice şi fizice, care contribuie la prosperarea 

oraşului. 
 3. Deciziile şi dispoziţiile legale ale autorităţilor administraţiei publice ale 

municipiului sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc 
sau activează pe teritoriul municipiului. 
 4. Pentru abuz în serviciu, consilierii, primarul, funcţionarii din serviciile 

publice ale primăriei municipiului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. 
 

Articolul 19. CETĂŢENII DE ONOARE AI MUNICIPIULUI SOROCA 
 

 1. Cetăţenilor municipiului, cât şi cetăţenilor Republicii Moldova şi altor ţări, 

care îşi aduc contribuţia personală deosebită în plan economic, social sau cultural 
al municipiului, poate fi conferit titlul de “Cetăţean de onoare al municipiului 
Soroca”. 

 2. Regulamentul cu privire la conferirea titlului este aprobat de Consiliul 
municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie 
 „ Cu privire la aprobarea Statutului Municipiului Soroca” 

 

 Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

 Marcel Bușan – secretarul Consiliului Municipal, Vladimir Caldare – specialist 

principal   

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

urmărite: 

 În conformitate cu art. 8 al Legii privind organizarea administrativ-teritorială               
a Republicii Moldova  nr. 764 – XV  din  27.12.2001, modificată prin Legea                   
nr. 248  din  03.11.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.764-XV din 

27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova, oraşul Soroca a obţinut statutul de municipiu. Luînd în consideraţie 
că ultima actualizare a statului a fost efectuată în anul 2012 se propune de a 

actualiza statutul incluzînd şi norma de municipiu.   

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene: 

 

4.Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi .  

În temeiul art. 14 (2) m) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Legii nr. 436-XV din 06.11.2003 privind Statutul-Cadru al 

satului (comunei), oraşului (municipiului), art. 8 al Legii privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova  nr. 764 -XV  din  27.12.2001 

5. Fundamentarea economico-financiară:  

 

 

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

 

7.Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Anunțul despre inițierea proiectului de decizie se aduce la cunoștința publică 

prin publicarea pe  site-ul oficial al Primăriei  Municipiului Soroca  

www.primsoroca.md:  www.primsoroca.eu; inclusiv se transmite pentru 

consultare consilierilor municipali și altor părți cointeresate din societatea civilă. 

Recomandările  cu privire la elaborarea proiectului menţionat pot fi expediate în 

adresa Primăria mun. Soroca str. Ștefan cel Mare 5, sau prin poşta electronică 

msoroca@mtc.md . 

8.Constatările expertizei anticorupție  

 

9.Constatările expertizei de compatibilitate   

 

         

Vladimir Caldare – specialist principal 
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