DECIZIE nr.
din 2021
or.Rezina.

proiect

„Cu privire la situația de criză economico-financiară și organizatorică
a Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal Locative Rezina”
Examinînd nota informativă și propunerea primarului or.Rezina privind situația de criză
economico-financiară și organizatorică a Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal Locative
Rezina” și eliberarea administratorului interimar numit prin deciziile consiliului orășenesc nr.1/6
din 16 ianuarie 2020 și respectiv nr.5/3 din 09 iulie 2020, consiliul orășenesc contată că, dl.Cuț
Mihail, administrator interimar la Î.M.„ ”Servicii Comunal Locative Rezina” nu și-a executat
atribuțiile impuse de art.9 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. z) din Codul muncii nr. 154/2003, art.7,
art 9 alin. (7) din Legea nr. 246 /2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală, art. 14 alin. (1), (3) din Legii nr. 436/2006, privind administrația publică locală,
Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina,
DECIDE:
1. Se impune efectuarea auditului situației financiare si economico-juridice la Î.M.
”Servicii Comunal Locative Rezina”.
2. Se eliberează dl.Cuț Mihail din funcția de administrator interimar al Î.M. ”Servicii
Comunal Locative Rezina”, începînd ______________ 2021, din motivul încălcării art.9 din
Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și anume:
- neexecutarea deciziilor consiliului orșenesc şi ale consiliului de administraţie;
- neefectuarea auditului situaţiei financiare anuale a întreprinderii;
- neprezentarea consiliului de administraţie a informaţiei despre rezultatele controalelor
efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum şi planul de acţiuni privind
corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
- neprezentarea trimestrială consiliului de administraţie a dării de seamă privind rezultatele
activităţii întreprinderii;
- neprezentarea fondatorului şi consiliului de administraţie a dării de seamă anuală cu
privire la rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori
şi raportul auditorului;
- neprezentarea consiliului de administraţie a proiectului devizului de venituri şi cheltuieli
ale întreprinderii, proiectului statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
- neprezentarea spre coordonare consiliului de administraţie a propunerii de repartizare a
profitului net anual al întreprinderii;
- neprezentarea planului de afaceri spre aprobare fondatorului .
3. Comisia de concurs instituită prin decizia consiliului orășenesc nr._ din_______ va
asigura organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator
al Î.M. ”Servicii Comunal Locative Rezina”.

4. Dl. Curti Veaceslav, specialist atestat în domeniul apeduct și canalizare din cadrul Î.M.
”Servicii Comunal Locative Rezina” va cumula funcția de administrator al Î.M. ”Servicii
Comunal Locative Rezina”, pînă la data numirii de către fondator a cîștigătorului concursului de
ocupare a funcției vacante .
5. Consiliul de administrație desemnat prin decizia nr.___ din_________ 2021:
- va prezenta propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității
întreprinderii;
- va monitoriza derularea situațiilor litigioase și asigura informarea consiliului orășenesc;
- va examina rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere
emisă de entitatea de audit și va aproba planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor
identificate;
- va aproba devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al întreprinderii și fondul de
salarizare.
Preşedinte al şedinţei
Secretarul consiliului orăşenesc

Lilia Răileanu

Coordonat:
primarul or.Rezina

Simion Tatarov

viceprimarul or.Rezina

Gheorghe Gîncu

arhitect șef al orașului

Anisia Udrea

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei consiliului orășenesc „Cu privire la situația de criză economico-financiară
și organizatorică a Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunal Locative Rezina”

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul.
Ca urmarea a examinării avizului nr.20 din 27 mai 2021 SA „FEE Nord” despre
deconectare a „Servicii Comunal Locative Rezina” de la energia electrică, demersul Î.M.„SCL”
despre atenționarea instituțiilor preșcolare referitor la posibila întrerupere a aprovizionării cu apă
potabilă după 31 mai 2021, decizia Inspecției Fnanciare nr.25-05-11/4 din 25.05.2021 cu privire
la aplicarea sancțiunilor economice, 261961,54 lei venit ilicit și 261961,54 lei amendă, prin
dispoziția primarului nr.89 din 28 mai 2021 s-a instituit grupul de lucru pentru evaluarea situației
de criză economico-financiară și organizatorică a Î.M.„Servicii Comunal Locative Rezina”,
avînd în componență: primarul or.Rezina, viceprimarul, arhitectul șef al orașului, consilieri: dnii
Rotari V., Ciorbă I.,Chirtoacă D., contabili șefi: Slivinskaya T., Luminița Moscovciuc.
Grupul de lucru, a constatat că, administratorul interimar al Î.M. ”Servicii Comunal
Locative Rezina” n-a elaborat planului de afaceri al întreprinderii și nu l-a prezintat spre
aprobare consiliului orășenesc pînă la 01 iunie 2021 (cerință solicitată prin decizia consiliului
orășenesc nr.3/1 din 22.04.2021), și nu-și îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.9 din Legea nr.
246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală privitor la executarea
deciziilor consiliului orșenesc şi ale consiliului de administraţie; neefectuarea auditului situaţiei
financiare anuale a întreprinderii; neprezentarea consiliului de administraţie a informaţiei despre
rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum şi
planul de acţiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
neprezentarea trimestrială consiliului de administraţie a dării de seamă privind rezultatele
activităţii întreprinderii; neprezentarea fondatorului şi consiliului de administraţie a dării de
seamă anuală cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii, raportul
comisiei de cenzori şi raportul auditorului; neprezentarea consiliului de administraţie a
proiectului devizului de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii, proiectului statelor de personal
pentru anul următor celui gestionar; neprezentarea spre coordonare consiliului de administraţie a
propunerii de repartizare a profitului net anual al întreprinderii.
Î.M. ”Servicii Comunal Locative Rezina” este în incapacitate de plată a datoriilor mai cu
seamă achitarea energiei electrice, care este în strînsă legătură cauzală cu furnizarea serviciului
de apă și canalizare; sancționarea întreprinderii în sumă de 523923 lei pentru venitul illicit, ce
constă din includerea neîntemeiată a volumelor de lucrări, materiale, servicii ale mașinilor și
utilajelor în procesul verbal de executare a lucrărilor de dezăpezire a căilor de acces spre toate
instituțiile de stat, de menire social-culturală, de comerț, blocuri locative din or.Rezina, din
ianuarie 2018, care n-au fost executate pentru consiliul raional Rezina.
Potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
potabilă/de canalizare nr.12 din 18 septembrie 2019, încheiat între Consiliul orășenesc Rezina,
reperezentat de primarul orașului Rezina și Î.M.„Servicii comunal locative Rezina”, consiliul
orășenesc a delegat Î.M.„Servicii comunal locative Rezina” administrarea, exploatarea și
menținerea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă/de canalizare din or.Rezina cu toate
componentele sale, care reprezintă un complex unic, precum și furnizarea/prestarea serviciilor de

alimentare cu apă potabilă/de canalizare către beneficiarii finali, în condițiile prevăzute de
contract. Obiectivul contractului este de a dezvolta și îmbunătăți calitatea serviciilor de
alimentare cu apă /de canalizare prin crearea cadrului în care: a) delegatul operează în condiții
bune și primește venituri necesare la timp; b) delegatul monitorizează și raportează rezultatele
tehnice, organizatorice și financiare obținute delegatorului.
Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe păstrarea autonomiei
financiare a delegatului, pe principiul echilibrului financiar al delegării serviciului între
drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile sale care îi sunt impuse prin contract.
În cazul neexecutarii sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către
una din părți, cealaltă parte anunță partea culpabilă despre aceasta printr-o somație, care va
include în mod obligatoriu faptele imputabile cu indicarea unui termen rezonabil, dar nu mai
mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice, pentru remedierea lor. Dacă la expirarea termenului
rezonabil sau a celui de 30 (treizeci) de zile calendaristice neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare continua, partea care a invocat fapta va rezilia în mod unilateral contractul
printr-o declarație de reziliere față de cealaltă parte.Declarația privind rezilierea contractului va
conține în mod obligatoriu trimitere la obligațiile care nu au fost executate sau au fost executate
necorespunzător, data din care operează rezilierea, precum și condițiile executării obligațiilor
rezultate din reziliere. Rezilierea se va face pe riscul și cheltuiala părții culpabile cu posibilitatea
solicitării unei despăgubiri de către partea care a solicitat rezilierea unilaterală a contractului.
Operatorul, Î.M.„Servicii comunal locative Rezina” este obligat să:
- exploateze sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare
pînă la punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în
condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea actelor normative din
domeniu;
- nu întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în
lege, în licenţă şi în contracte;
-să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege;
- să prezinte anual spre avizare și aprobare tarifele pentru serviciul public de alimentare
cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate.
-să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
tuturor consumatorilor din teritoriul în ale cărui limite a fost autorizat, cu respectarea
prevederilor Regulamentului de organizare și furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare și ale legislației în vigoare.
În cazul, în care, întreprinderea nu-și onorează obligațiunile contractuale referitor la
furnizarea apei potabile/canalizare către consumatorii finali, consiliul orășenesc urmează să
examineze posibilitatea de dare în concesiune a serviciului public de apeduct/canalizare sau să
determine forma de gestiune.
Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc
prevăzute în Legea nr.246/2017 și Legea nr.303/2013 privind servicul public de alimentare cu
apă și canalizare.
Potrivit art.8 din Legea nr.303/2013, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
a) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii; b) administrează
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a

unităţilor administrativ-teritoriale respective; c) elaborează și aprobă Caietul de sarcini al
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; d) asigură alimentarea cu
apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale.
În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor
contracte de delegare a gestiunii în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale de
nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului cu un nou operator.
Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se
realizează prin:a) gestiune directă; b) gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se
efectuează prin decizia autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în
funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport calitatepreț, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de
mărimea şi complexitatea sistemelor aferente serviciului.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune efectuarea auditului situației
financiare si economico-juridice la Î.M. ”Servicii Comunal Locative Rezina” , eliberarea dlui
Cuț M., pentru încălcarea art.9 din Legea nr.246/2017, numirea dlui Curti Veaceslav ca
administrator interimar și solicitarea consiliului de administrație la exercitarea atribuțiilor
prevăzute de Legea nr.246/2017
3. Fundamentarea economico-financiară
Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare.

Executor

Gh.Gîncu

