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NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare  

și sistematizare al raionului Sîngerei ” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie cu privire iniţierea procedurii  de dizolvare a Întreprinderii Municipale  ,,Biroul 

de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei” este elaborat de către Secţia Economie, din 

cadrul  Aparatului Preşedintelui raionului. 

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

La data de 31.01.2020 prin Decizia Consiliului raional nr. 6/1 “Cu privire la iniţierea procedurii de  

dizolvare a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei” a 

fost aprobată dizolvarea întreprinderii menționate mai sus, și instituită comisia de lichidare a 

acesteia. Ulterior aprobării, urma depunerea cererii privind notificarea și înscrierea datelor în 

Registrul de Stat, la Agenția Servicii Publice, de către managerul întreprinderii dl SÎRBU Viorel, în 

termenul prevăzut de legislație. Deoarece dl SÎRBU Viorel a depus tardiv cererea către Agenția 

Servicii Publice, Secția Economie propune de a aproba repetat decizia de dizolvare a Î.M.  ,,Biroul 

de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei”. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie este întemeiat în baza art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 Privind administraţia 

publică locală; art. 223 din Codul Civil nr. 1107/2002, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat 

a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legea 523/1999 Cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legea nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea  de stat 

şi întreprinderea municipală, art.13 al Statutului Î.M. ,,Biroul de proiectare şi sistematizare al 

raionului Sîngerei”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu necesită alocarea surselor financiare. 

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

Prezentul proiect necesită abrogarea Deciziei 1/6 din 31.01.2020 “Cu privire la iniţierea procedurii 

de  dizolvare a Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului 

Sîngerei”. 
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Extras 

DECIZIE Nr. 2/9 

din 28 mai 2020 

or. Sîngerei 

 

Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de proiectare  

și sistematizare al raionului Sîngerei ” 
 

Avînd în vedere: 

            Nota informativă cu Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „Biroul de 

proiectare și sistematizare al raionului Sîngerei ”. 

 În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea 436/2006 Privind administraţia publică locală; art. 223 din 

Codul Civil nr. 1107/2002, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali, Legea 523/1999 Cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, Legea nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea 

municipală, art.13 al Statutului Î.M. ,,Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Sîngerei”, 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  aprobă dizolvarea Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare şi sistematizare al  

raionului Sîngerei” cu derularea procedurii de lichidare. 

2. Se  instituie comisia de lichidare a Întreprinderii Municipale în următoarea componenţă: 

- Alexandru STRĂJESCU (IDNP 0962902569725) Preşedintele comisiei consultative 

pentru construcţii, arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului - 

preşedintele comisiei  de lichidare;  

- Viorel SÎRBU (IDNP  2000022003447) Manager, Întreprinderea Municipală – 

membru; 

- Tatiana ROTARI (IDNP  0981902223264) Contabil superior, Serviciul financiar din 

cadrul Aparatului Preşedintelui – membru; 

- Valentina MOCANU (IDNP 2001022203336) Contabil, Întreprinderea Municipală  - 

membru. 

3. Se împuterniceşte  dl Viorel SÎRBU (IDNP 2000022003447), manager, Întreprinderea  

Municipală, pentru înregistrarea procedurii de lichidare la Agenția Servicii Publice. 

4. Se desemnează Preşedintele raionului responsabil de asigurarea organizării şi realizării  

deciziei în cauză. 

5. Se abrogă Decizia nr.1/6 din 31.01.2020 ,,Cu privire  la iniţierea procedurii de dizolvare a  

Întreprinderii Municipale  ,, Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului  Sîngerei.” 

6. Controlul realizări deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei consultative  pentru  

economie , finanţe şi buget (Ivan CEBOTARI) și Comisiei consultative pentru pentru construcţii, 

arhitectură, gospodărie comunală, energie şi protecţia mediului (Alexandru STRĂJESCU). 

 

             Preşedintele şedinţei           CERNEI Oleg 

 

             CONTRASEMNAT:  

             Secretar al 

             Consiliului raional                                    UNGUREANU Gheorghe 

 

             Conform originalului: 

             Secretar al 

             Consiliului raional                                     UNGUREANU  Gheorghe 

                                                    


