
                                                         DECIZIE nr.                                         proiect 

din 2021 

or.Rezina. 

 

„Privind desemnarea membrilor în comisiiile de cenzori a întreprinderilor municpale 

a „Servicii Comunal-Locative Rezina” și Î.M. „Piața comercială a or.Rezina”. 

 

Examinînd nota informativă prezentată, luînd în considerație demisia dlui Alexandru 

Nicolai din componența comisiilor de cenzori la întreprinderile municipale „Piața comercială a 

or.Rezina” și „Servicii Comunal-Locative Rezina”, demisia dnei Moscovciuc Luminița din 

componența comisiei de cenzori a Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina”, în temeiul art. 14 

alin. (1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.10 din Legea 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, consiliul orăşenesc 

Rezina, raionul Rezina, 

 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează, în componența comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale 

„Servicii Comunal-Locative Rezina”  : 

 

   1._______________________ 

   2._______________________ 

     

2. Se desemnează, în componența comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale  „Piața 

comercială a or.Rezina”    

 

   1._______________________ 

 

  3. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participle, cu vot consultativ, la ședințele 

consiliilor de administrație. 

      4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul 

www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 

locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                    

 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

Coordonat: 

 primarul or.Rezina                                                                                      Simion Tatarov 

viceprimarul or.Rezina                                                                               Gheorghe Gîncu 

 

  

                                                              

http://www.actelocale.gov.md/


 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei consiliului orășenesc „Privind desemnarea comisiei de cenzori a 

Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative Rezina””. 

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul. 

Proiectul deciziei a fost elaborat în baza Legii cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017 , ce statuează că, consiliul orășenesc în calitate 

de fondator  desemnează comisia de cenzori. 

Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prin 

intermediul comisiei de cenzori, care va reprezinta interesele, crearea cadrului legal pentru 

dezvoltarea întreprinderii, realizarea maximă a genurilor de activitate, creșterea responsabilității 

manageriale a administratorului. 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune desemnarea comisiei de cenzori pe 

un termen de 2 ani, alcătuit dintr-un număr impar de membri, cel puțin 3, care reprezintă 

interesele consiliului orășenesc Rezina și își exercită activitatea în conformitatea cu Legea nr.246 

din 23.11.2017 și Regulamentul comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Servicii 

Comunal-Locative Rezina” aprobat prin decizia nr.2/8 din 15.03.2019. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare. 

 

Executor                                                                                                L.Răileanu 

 

 

 

 


