DECIZIE nr.
din 2021
or.Rezina.

proiect

„Privind desemnarea președintelui și membrilor consiliilor
de administrație la întreprinderile municipale din subordine”
Avînd la bază decizia nr.5/10 din 26 mai 2021 a consiliului orășenesc „Cu privire la
revocarea membrilor Consiliilor de administrație a Î.M. ”Servicii Comunal Locative Rezina” și
Î.M. „Piața comercială a or.Rezina””, în temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, art.8 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi
întreprinderea municipală, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina,
DECIDE:
1. Se desemnează, pe termen de 2 ani, președintele și membrii consiliilor de administrație
ale întreprinderilor municipale „Servicii Comunal-Locative Rezina”, „Piața comercială a
or.Rezina” în următoarea componență nominală:
1. ______________________,președinte
membrii:
2. ______________________
3._______________________
4._______________________
5. _______________________
2. Consiliile de administrație își exercită activitatea în conformitatea cu Legea
nr.246/2017 și Regulamentele de activitate aprobate de către fondator.
3. Membrii consiliilor de administrație poartă răspundere față de întreprinderile
municipale pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor cu abateri de la legislație, de la
statutul întreprinderii și de la regulamentul consiliului de administrație.
Preşedinte al şedinţei
Secretarul consiliului orăşenesc

Lilia Răileanu

Coordonat:
primarul or.Rezina
viceprimarul or.Rezina

Simion Tatarov
Gheorghe Gîncu

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei consiliului orășenesc „Privind desemnarea consiliilor de administrație
la întreprinderile municipale din subordine”
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul.
Proiectul deciziei a fost elaborat din motivul revocării membrilor consiliilor de administrație
prin decizia nr.5/10 din 26 mai 2021 și 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 consiliile de administrație la întreprinderile municipale din subordine
Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prin
intermediul consiliului de administrație, care i va reprezinta interesele. Consiliul de
administrație va monitoriza executarea planului de afaceri a întreprinderii, va stabili indicatorii
de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare, va prezenta fondatorului propuneri
pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune desemnarea președinților și
membrilor Consiliilor de administrație, 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 conformitate cu Legea nr.246 din 23.11.2017 și Regulamentele consiliilor de
administrație a Întreprinderilor Municipale aprobate prin decizia nr. 2/7 și 2/8 din 15.03.2019.
3. Fundamentarea economico-financiară
Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare.

Executor

L.Răileanu

