
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și 

actelor aferente activității întreprinderii respective 

 

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

Proiectul de decizie cu la privire aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective, este elaborat de 

către Secţia Economie, din cadrul  Aparatului Preşedintelui raionului. 

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

Întru executarea prevederilor art. 3 din Hotărîrii Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor 

acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală”, autoritățile administrației publice locale urmează să-și aducă 

în concordanță cu prevederile hotărîrii menționate, statutele și să aprobe setul de acte pentru 

buna funcționare a acesteia, cu depunerea cererii și altor documente pentru înregistrare la 

Agenția Servicii Publice.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie este întemeiat în baza art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind 

administraţia publică locală”; capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 

2, lit. a) și c) din Legea nr. 246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea 

municipală”, art. 3 din Hotărîrea Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative 

privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 din Legea 100/2017 “Cu privire la actele 

normative”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu necesită alocarea surselor financiare. 

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

Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative. 

 

Întocmit 

Secția Economie 

Vera SERBUȘCA 

 

              ______________________________ 

 

Susțin 

Vicepreședintele raionului Sîngerei 

Ion BÎRSANU 

 

               __________________________      
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Extras 

DECIZIE Nr. 3/19 

din 03 septembrie 2020 

or. Sîngerei 

 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și 

actelor aferente activității întreprinderii respective 

 

 Avînd în vedere nota informativă cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective. 

În temeiul art. 43 alin. 1, lit. q) din Legea 436/2006 “Privind administraţia publică locală”; 

capitolul II, secțiunea 1 din Codul Civil nr. 1107/2002, art. 7, alin. 2, lit. a) și c) din Legea nr. 

246/2017 „Cu privire la întreprinderea  de stat şi întreprinderea municipală”, art. 3 din Hotărîrea 

Guvernului 484/2019 “Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Legea 220/2007 

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art. 62 - 69 

din Legea 100/2017 “Cu privire la actele normative”. 

            Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se  aprobă : 

1.1. Statutul întreprinderii (în redacție nouă), conform anexei nr. 1; 

1.2. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Î.M. ,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 2;  

1.3.Regulamentul consiliului de admnistrație al întreprinderii, conform anexei nr. 3; 

1.4. Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii, conform anexei nr. 4; 

2. Se  desemnează în funcție de Președinte al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, dl Iulian ERIMEI, Vicepreședinte al raionului; 

2.1.Se  stabilește componența numerică și nominală al Consiliului de administrație a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 5.  

3. Se  desemnează în funcție de Președinte al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, dl Octavian BANARU, șef Direcție Finanțe; 

3.1. Se stabilește componența numerică și nominală al Comisiei de cenzori a Î.M. 

,,INDMETALCONGAZ”, conform anexei nr. 6. 



4. Se împuterniceşte  directorul  Î.M. “INDMETALCONGAZ” (Eugeniu SINCOVSCHI / 

IDNP 0990303222488)  să asigure înregistrarea la Agenția Servicii Publice, a statutului 

întreprinderii. 

5. Se desemnează Președintele raionului (Grigore CORCODEL) responsabil de asigurarea 

organizării şi realizării deciziei în cauză. 

6. Se abrogă Statutul  Î.M. “INDMETALCONGAZ”, aprobat prin  Decizia nr. 2/2 din 

04.05.2004 “Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale 

“INDMETALCONGAZ” și ulterioarele modificări a acestuia. 

7. 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           TOFAN Gherasim 

 

             CONTRASEMNAT:  

             Secretar al 

             Consiliului raional                                    TABARCEA Vitalie 

 

Conform originalului: 

             Secretar al 

             Consiliului raional                                     TABARCEA Vitalie 
 

Master
Маркер

Master
Маркер


