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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  
            

 

Din  26 septembrie 2014              nr. 04 /27  

 

 

Cu privire la fondarea Întreprinderii 

Municipale de interes raional 

 

În temeiul art.4(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – 

XVI din 28.12.2006, 43 (1),lit. (p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436 –XVI din 28.12.2006, art. 14 din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor 

publice de gospodărie comunală, Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 06.06.1994 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, avînd în 

vedere implementarea proiectului ”Gestionarea integrată a deșeurilor solide menajere 

în raionul Cimișlia”, Consiliul raional Cimișlia Decide: 

 

1. A fonda întreprinderea municipală  ”Servcom Cimișlia” 

 

2. A aproba statutul Întreprinderii Municipale  ”Servcom Cimișlia” (anexa 

nr.1) și contractul de constituire (anexa nr.2) 

 

3. A stabili cota parte a Consiliului raional în capitalul social al Întreprinderii 

Municipale în sumă de 20(douăzeci) mii lei. 

 

4. A împuternici în calitate de reprezentant al Consiliului raional Cimișlia în 

Consiliul de Administrare al Întreprinderii Municipale, pe președintele 

raionului, dl Maxim Colța 

 

5. A împuternici specialistul principal din Secția Administrație Publică, dl 

Casap Anatol, să efectuieze operațiunile necesare înregistrării Întreprinderii 

la Camera Înregistrării de Stat și alte instituții, conform legislației. 

 

6. Controlul executării prezentei decizii este pus în sarcina dlui Maxim Colța, 

președintele raonului Cimișlia. 

 

 Preşedintele şedinţei                                           Bivol  Iovu  

 

 

               Secretarul Consiliului                                          Spînu Vasile                                               
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                                                                                                Anexa nr.1 
La decizia nr. 04/27 

Din 26.09.2014 

 

 

 

S T A T U T U L 

 

ÎNTREPINDERII MUNICIPALE 
 

“SERVCOM CIMIŞLIA“ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
            ÎNREGISTRAT 

la Camera Înregistrării de Stat 

 

IDNO _____________________ 

 
din ________________________ 

 

Registrator ____________________ 

 

 
                            APROBAT 

prin decizia Consiliilor: 

Consiliul raional Cimișlia  

nr.04/27 din 26 septembrie 2014 

______________________________________ 
(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor executive) 

L.Ș 
Consiliul local _______________  

nr.______ din ______________ 2014 

______________________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor executive) 

L.Ș 
 

Consiliul local _______________  
nr.______ din ______________ 2014 

______________________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor executive) 

L.Ș 
 

Consiliul local _______________  

nr.______ din ______________ 2014 

______________________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor executive) 

L.Ș 
 

Consiliul local _______________  

nr.______ din ______________ 2014 

______________________________________ 
(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor executive) 

L.Ș 
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I. Dispoziţii generale 

 

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii 

Moldova nr.1107 din 06 iunie 2002, Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.764 din 

27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Legea nr.523 din 

16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legea nr.220 din 

19.10.07 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al 

Întreprinderii municipale şi alte acte legislative şi normative din domeniu şi determină principiile de 

activitate şi modul de constituire, reorganizare şi lichidare a Întreprinderii municipale.  

 

1. Denumirea completă a întreprinderii: Întreprinderea Municipală „SERVCOM CIMIŞLIA„ , 

denumirea prescurtată Î.M. „SERVCOM CIMIŞLIA„ , în continuare denumită Întreprindere. 

 

2. Sediul Întreprinderii: _______________________________________________________.  

 

3. Fondatori ai Întreprinderii sînt: 

1)  Consiliul raional Cimişlia; 

2)  Consiliul local___________________ 

3)  Consiliul local___________________ 

4)  Consiliul local___________________ 

5)  Consiliul local___________________ 

 

4. Întreprinderea este fondată prin:   

1)  Decizia Consiliului raional Cimişlia nr.04/27 din 26 septembrie 2014; 

2)  Decizia Consiliului local ___________________________________ 

3)  Decizia Consiliului local ___________________________________ 

4)  Decizia Consiliului local____________________________________ 

5)  Decizia Consiliului local____________________________________ 

 

5. Scopul Întreprinderii: satisfacerea cerinţelor fondatorului (ale unităţii administrativ-

teritoriale fondatoare) şi pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de 

muncă. 

 

6. Întreprinderea este constituită în condiţiile legii, pentru o perioadă nedeterminată. 

 

7. Capitalul social al Întreprinderii îl constituie cotele-părţi alocate de Fondatori: 

a) Consiliul raional Cimişlia______________lei. 

b) Consiliul local_______________________lei. 

c) Consiliul local_______________________lei. 

d) Consiliul local_______________________lei. 

e) Consiliul local_______________________lei 

 

8. Genurile principale de activitate ale Întreprinderii sînt:  

a)  Comerţul cu ridicata al resturilor, deşeurilor şi materialele recuperabile; 

b) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor 

de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în starea prelucrată; 

c)  Depozitări; 

d) Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate, salubritate şi activităţi similare; 

e)  Salubritate, depoluare şi activităţi similare; 
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f)  Construcţiile de clădiri şi/ sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 

reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 

g)  Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat, 

pot fi practicate de întrepreindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale, 

inclusiv alte genuri de activitate, cu excepţia celor interzise de lege. 

 

9. Întreprinderea este agent economic cu statut de persoană juridică, dispune de ştampilă şi 

blanchete cu denumirea sa în limba de stat, numărul de identificare de stat (IDNO).                        

Pe blancheta Întreprinderii poate fi indicată, de asemenea, adresa, telefonul de contact, e-mail, 

contul bancar şi altă informaţie. Întreprinderea poate încheia contracte în nume propriu, îşi poate 

asuma obligaţii, poate fi reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti. 

 

10. Întreprinderea se poate asocia în baza unui acord special cu alte unităţi economice în uniuni, 

asociaţii, concerne şi alte societăţi, conform principiului ramural, teritorial sau altor principii, pentru 

a-şi lărgi posibilităţile în cadrul realizării şi protecţiei intereselor comune ale participanţilor - de 

producţie, tehnico-ştiintifice, sociale, doar în baza deciziei Consiliului de Administrare.  

 

11. În activitatea sa Întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi hotăririle 

Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, ale 

autorităţilor administraţiei publice locale şi de prezentul Statut.  

 

II. Crearea Întreprinderii şi înregistrarea ei 

 

12. Întreprinderea se creează de către unităţile administrativ-teritoriale fondatoare prin deciziile 

consiliilor locale ale acestora şi în conformitate cu Contractul de constituire, aprobat prin decizie a 

fiecărui consiliu local.  

 

13. Întreprinderea se consideră constituită şi capătă dreptul de persoană juridică din ziua 

înregistrării de stat în Registrul de Stat al persoanelor juridice. 

 

14. Întreprinderea se înregistrează de către Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” conform Legii 

nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali. 

 

III. Patrimoniul Întreprinderii 

 

15. Întreprinderea este dotată, în exclusivitate, cu bunuri proprietate a unităţilor administrativ-

teritoriale fondatoare, care sunt utilizate judicios pentru satisfacerea cerinţelor unităţilor 

administrativ-teritoriale fondatoare. 

 

16. Bunurile unităţii administrativ-teritoriale pe care Fondatorii le-a transmis Întreprinderii 

aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice. 

 

17. Patrimoniul Întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din 

alte valori, costul cărora este reflectat în balanţa autonomă a Întreprinderii.  

 

18. Întreprinderea îşi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele 

de transport şi alte valori materiale) numai în baza deciziei Fondatorilor. 

 

19. Patrimoniul Întreprinderii se formează din următoarele surse: 

a) cotele băneşti şi bunurile transmise de Fondatori (capitalul social); 

b) veniturile obţinute din comercializarea producţiei, prestarea lucrărilor, serviciilor, precum 

şi din alte genuri de activitate; 
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c) veniturile aduse de hîrtiile de valoare; 

d) creditele băncilor şi ale altor creditori; 

e) investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale; 

f) veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea concursurilor, loteriilor 

şi altor activităţi similare; 

g) vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice si juridice; 

h) alte surse, neinterzise de legislatia în vigoare. 

 

20. Capitalul social se formează din următoarele surse: 

a) aportul Fondatorilor în mijloace băneşti şi bunuri aflate în circuitul civil; 

b) investiţii capitale din contul subvenţiilor şi profitului net;  

c) bunuri transmise cu titlu gratuit;  

d) drepturi patrimoniale (drepturi de folosinţă a mijloacelor fixe, terenurilor, resurselor 

naturale); 

e) alte surse neinterzise de legislaţie. 

 

21. Mărimea capitalului social al Întreprinderii poate fi modificată (majorată sau redusă), în 

baza deciziei Fondatorilor. 

 

22. Capitalul de rezervă al Întreprinderii va constitui 50 % din capitalul social.  

 

23. Capitalul de rezervă al Întreprinderii se formează prin defalcări anuale din profitul net pînă 

la atingerea mărimii indicate la punctul 31 al prezentului Statut. Volumul defalcărilor anuale în 

capitalul de rezervă se stabileşte în mărime de 5 % din profitul net al Întreprinderii.  

 

24. Capitalul de rezervă se foloseşte numai în cazul insuficienţei profitului şi a mijloacelor 

fondurilor speciale ale Întreprinderii. Mijloacele capitalului de rezervă se folosesc pentru acoperirea 

pierderilor Întreprinderii. 

 

25. Pentru obligaţiile sale Întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său. Fondatorii 

nu poartă răspundere pentru obligaţiile Întreprinderii, iar Întreprinderea nu este răspunzătoare 

pentru obligaţiile Fondatorilor. 

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Întreprinderii 

 

26. Întreprinderea are dreptul: 

a) să deschidă conturi proprii în instituţiile financiare înregistrate  în Republica Moldova 

şi  în alte ţări, precum  şi  să  beneficieze  de mijloacele depuse pe aceste conturi; 

b) să încheie contracte privind  acordarea sau obţinerea unor împrumuturi în mărime de pînă 

la ________________ lei de sine stătător, iar mai mult de ______________ - cu acordul 

Fondatorilor; 

c) să determine  direcţiile şi modul de utilizare a bunurilor publice transmise în gestiune; 

d) să stabilească legături economice şi comerciale cu orice  parteneri, inclusiv din 

străinătate, să extindă activitatea de întreprinzător; 

e) să încheie contracte  de comercializare sau de procurare a producţiei, efectuare a 

lucrărilor, prestare a serviciilor şi alte contracte economice; 

f) să achiziţioneze mărfuri şi alte bunuri la preţuri stabilite de stat sau la preţuri 

contractuale; 

g) să stabilească preţurile şi tarifele la producţia proprie, la serviciile  prestate etc., precum şi 

normativele sau fondul de retribuire a muncii, cu  excepţia cazurilor în care, conform legislaţiei, 

preţurile,  tarifele  şi alţi indicatori se reglementează de către stat; 

h) să stabilească structura internă organizatorică a Întreprinderii;  
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i) să creeze filiale şi reprezentanţe şi să adopte regulamentele cu privire la activitatea 

acestora; 

j) să angajeze lucrători, inclusiv prin contract, şi să-i concedieze în corespundere cu 

legislaţia muncii; 

k) să îmbunătăţească  condiţiile  de trai şi odihnă ale salariaţilor,  să acorde  ajutor familiilor 

acestora, precum şi să ia parte la  activitatea de  binefacere, să aloce mijloace pentru ocrotirea 

sănătăţii  angajaţilor săi, pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă, educaţie fizică şi sport, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

l) să ceară compensarea pagubei cauzate de acţiunile ilicite ale persoanelor fizice sau 

juridice.  

 

27. Întreprinderea este obligată: 

a) să asigure integritatea, folosirea judicioasă a bunurilor transmise în gestiune; 

b) să onoreze obligaţiile  ce  decurg  din  legislaţie  şi contractele încheiate; 

c) să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii angajaţi; 

d) să  achite  integral şi la timp plăţile salariale conform contractelor  (acordurilor)   

încheiate, independent  de  starea  financiară a Întreprinderii; 

e) să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale 

salariaţilor, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate, conform legislaţiei şi contractului 

colectiv de muncă; 

f) să achite la timp impozitele şi alte plăţii în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie; 

g) să iniţieze procedura de insolvabilitate a Întreprinderii, în cazul apariţiei imposibilităţii 

de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori; 

h) să prezinte,  în  mod stabilit, organelor de stat respective  rapoartele financiare şi fiscale, 

dările  de seamă statistice şi de alte tipuri; 

i) să asigure remunerarea  muncii angajaţilor la un nivel nu mai mic decît salariul minim 

stabilit pe ţară; 

j) să asigure condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor  de 

producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant; 

k) să obţină licenţe,  în  modul stabilit de legislaţie, pentru  a  desfăşura activităţi ce 

necesită dispunerea de licenţă. 

l)  să respecte egalitatea de șanse a persoanelor la angajare fără deosebire de rasă, religie, 

naționalitate, apartenență politică, sau bazate pe alte criterii de discriminare. 

 

28. Întreprinderea nu este în drept fără acordul Fondatorilor: 

a) să caseze bunurile raportate la mijloacele fixe; 

b) să participe cu bunurile sale în activitatea structurilor private;  

c) să investească patrimoniul în alte state;  

d) să înstrăineze fondurile fixe şi alte active; 

e) să cesioneze creanțele aparute în legatură cu exercitarea atribuțiilor sale. 

 

V. Organele de conducere ale Întreprinderii 

 

Fondatorii 

29. Fondatorii îşi exercită drepturile de gestionar al Întreprinderii prin intermediul Consiliului de 

administrare şi Administratorului Întreprinderii (organule executive). 

 

30. Fondatorii încheie cu Administratorul Întreprinderii un contract pentru transmiterea 

proprietăţii sale în gestiune operativă şi a împuternicirilor de desfăşurare a activităţii de 

întreprinzător. 

 

31. Fondatorii au următoarele atribuţii principale: 
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a) decide asupra creării, reorganizării, suspendării activităţii sau lichidării Întreprinderii; 

b) aprobă Statutul Întreprinderii, modificările şi completările acestuia; 

c) încheie cu Administratorul Întreprinderii contracte privind transmiterea bunurilor în 

gestiune economică; 

d) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Întreprinderii, fără a interveni 

nemijlocit în activitatea acesteia; 

e) comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în procesul tehnologic; 

f) casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe; 

g) decide asupra comercializării activelor Întreprinderii; 

h) decide asupra schimbării componenţei, reconstrucţiei, extinderii, reutilării tehnice a 

bunurilor transmise în gestiune Întreprinderii. 

 

Consiliul de administrare 

 

32. Consiliul de administrare este organul colegial de administrare a Întreprinderii, care 

reprezintă şi apără interesele Fondatorilor în gestionarea Întreprinderii şi îşi exercită activitatea în 

temeiul legislaţiei, prezentului Statut şi a Regulamentului Consiliul de administrare, aprobat de 

Fondatori. 

 

33. Consiliul de administrare se desemnează de către Fondatori pe un termen de 5 ani. 

 

34. În componenţa numerică a Consiliului de administrare fiecare Fondator, prin decizia sa, 

desemnează cîte un reprezentant cu drepturi depline. 

 

35. Preşedintele Consiliului de administrare este ales la prima şedinţă a Consiliului de 

administrare, din rîndul membrilor săi, cu votul majorităţii membrilor Consiliului de administrare. 

 

36. Consiliul de administrare are următoarele atribuţii principale: 

a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale Întreprinderii; 

b) ia măsuri  ce  vor asigura integritatea şi folosirea eficientă  a bunurilor Întreprinderii; 

c) desemnează Administratorul Întreprinderii şi îl eliberează  din funcţie; 

d) soluţionează,   de   comun  acord  cu   Fondatorii,  chestiunile referitoare  la  intrarea 

Întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni  şi ieşirea din ele; 

e) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul 

(pierderea) perioadei de gestiune; 

f) exercită controlul selectiv al activităţii economico-financiare a Întreprinderii; 

g) depunerea bunurilor Întreprinderii în capitalul social al structurilor nestatale; 

h) decide asupra intrarării Întreprinderii în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor 

uniuni; 

i) adoptă decizii  cu  privire la obţinerea, acordarea şi  folosirea creditelor Întreprinderii; 

j) decide asupra intrării Întreprinderii în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor 

uniuni; 

k) darea în arendă (locaţiune)  sau depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii; 

l) prezintă Fondatorilor propuneri privind modificarea şi completarea Statutului 

Întreprinderii, reorganizarea  sau  lichidarea ei; 

m) încheie contractul de management cu Administratorul Întreprinderii; 

n) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al 

Întreprinderii; 

o) aprobă darile de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele 

activităţii economico-financiare ale Întreprinderii; 

p) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii; 

q) examinează şi informează Fondatorii despre necesitatea modificării capitalului social.  
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37. Consiliul de administrare nu are dreptul să intervină în activitatea Administratorului, 

desfăşurată întru exercitarea funcţiilor, stipulate în contractul de management. 

 

38. Membrii Consiliului de administrare răspund solidar faţă de Întreprindere pentru prejudiciile 

cauzate prin îndeplinirea hotărîrilor adoptate de ei contrar legislaţiei şi Statutului Întreprinderii. 

Membrul Consiliului de administrare care a votat împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de 

repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost notat protestul lui. Este absolvit de 

răspundere şi membrul Consiliului de administrare care nu a participat la şedinţa respectivă. 

 

39. Membrul Consiliului de administrare poate fi scutit de reparaţia prejudiciilor cauzate de el în 

timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor Întreprinderii, 

indicaţilor în scris ale autorităţii pe care o  reprezintă sau în limitele unui risc normal de producţie 

sau gestiune.  

 

Administratorul 

 

40. Administratorul conduce activitatea Întreprinderii şi îşi exercită funcţiile ce-i revin în 

conformitate cu legislaţia, prezentul Statut şi contractul de management încheiat cu Consiliul de 

administrare. 

41. Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu. 

Administrator nu poate fi persoana căreia, prin lege sau hotărîrere judecătorească, îi este interzisă 

deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra 

bunurilor materiale, precum şi perosana care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni 

contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţie de 

răspundere sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale. 

 

42.  Administratorul are următoarele atribuţii principale: 

a) conduce activitatea  Întreprinderii  şi asigură  funcţionarea  ei eficientă; 

b) acţionează fără procură în numele Întreprinderii; 

c) prezintă Fondatorilor raportul cu privire la activitatea economico-financiară a 

Întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare, după caz; 

d) reprezintă  interesele Întreprinderii în relaţiile cu  persoanele fizice  şi juridice, 

precum şi cu organele de justiţie, acordînd  atare împuterniciri în unele probleme şi altor 

lucrători ai Întreprinderii ori altor persoane ce dispun de calificarea respectivă; 

e) asigură executarea deciziilor Fondatorilor şi Consiliului de administrare;  

f) asigură, conform deciziei Consiliului de administrare, auditul activităţii economico-

financiare a Întreprinderii; 

g) prezintă trimestrial Consiliului de administrare darea de seamă cu privire la 

activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

h) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci; 

i) prezintă Fondatorilor propuneri coordonate cu Consiliului de administrare privind 

schimbarea componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise 

în gestiunea Întreprinderii; 

j) încheie cu Fondatorii contracte pentru primirea bunurilor în gestiune economică; 

k) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a 

obligaţiilor stabilite în contract; 

l) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a 

dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri în organele respective de stat; 

m) asigură transferarea în termen a plăţilor în bugetul public; 

n) angajează şi concediază personalul Întreprinderii în condiţiile legii prin contracte de 

muncă, asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere 

disciplinară; 
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o) asigură achitarea salariilor, în  modul  şi în termenele stabilite de legislaţie; 

p) coordonează cu Consiliul de administraţie deciziile privind asigurarea transparenţei 

procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii 

necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al 

întreprinderii; 

q) asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-

materiale şi formării programului de producţie al întreprinderii; 

r) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii 

Întreprinderii, conform legislaţiei. 

 

43. Administratorul este obligat: 

a) să gestioneze Întreprinderea astfel închît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să 

fie realizate chît mai eficient; 

b) să execute deciziile Fondatorilor şi Consiliului de administrare; 

c) să asigure ţinerea contabilităţii Întreprinderii, precum şi a registrelor Întreprinderii  şi să 

informeze Fondatorii şi Consiliul de administrare cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea 

Societăţii; 

d) să dea dovadă de diligenţă şi loialitate în exercitarea atribuţiilor sale; 

e) în cazul apariţiei indicilor de insolvabilitate, să depună imediat dar nu mai tîrziu decît la 

expirarea unei luni, cererea introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă Fondatorii 

nu vor acoperi pierderile; 

f) să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către Fondatori şi Consiliului de 

administrare; 

g) să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare efectuării controlului.  

 

44. Administratorul Întreprinderii este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul de 

administrare pe o perioadă de 5 ani. 

45. Angajarea în funcţie a Administratorului se legalizează printr-un contract de management, 

încheiat între Administratorul şi Consiliul de administrare al Întreprinderii.  

 

46. În contractul de management se stabilesc drepturile şi obligaţiile lor reciproce (ale părţilor), 

inclusiv modul în care Administratorul desemnat îşi exercită atribuţiile de antreprenor, limitele 

drepturilor de folosinţă si gestiune a patrimoniului, genurile de activitate autorizate in beneficiul 

Fondatorilor, relaţiile reciproce financiare, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea 

neconformă a obligaţiilor sale, precum şi termenul de valabilitate, condiţiile de modificare şi 

reziliere a contractului. 

 

47. În termenul de valabilitate a contractului de management, Fondatorii sau oricare altă tertă 

persoană nu au dreptul să se amestece în activitatea Administratorului, exceptînd cazurile prevăzute 

în condiţiile contractuale sau de legislaţie. 

 

48. Administratorul poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului 

potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau în legislaţie.  

 

49. Relaţiile Administratorului Întreprinderii cu salariaţii acesteia se reglementează conform 

legislaţiei muncii, contractului colectiv de muncă şi contractelor de muncă individuale. 

 

50. Administratorul  Întreprinderii este obligat să asigure integritatea bunurilor primite în 

gestiune operativă, utilizarea şi reproducerea lor. Valoarea activelor nete proprii ale Întreprinderii 

nu trebuie să fie mai mică decît mărimea capitalului social. În caz contrar, se interzice de a plăti 

prime din contul profitului net obţinut.   
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51. Administratorul poartă răspundere pentru cauzarea daunelor intenţionate sau din culpă gravă 

Întreprinderii pe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a 

obligaţiilor sale, stipulate în contractul de management. 

 

VI. Activitatea economică şi socială a Întreprinderii 

 

52. Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii de sine 

stătător, reieşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi serviciile sale, 

precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economico-socială şi sporirea veniturilor 

Întreprinderii şi salariaţilor săi. 

 

53. Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu beneficiarii 

producţiei, lucrărilor, serviciilor şi cu furnizorii de resurse tehnico-materiale, alte valori şi materii 

consumabile. 

 

54. Întreprinderea, în baza studiului conjuncturii pieţei, fluctuaţiei preţurilor şi a posibilităţilor 

partenerilor, inclusiv ale celor potenţiali, îsi organizează asigurarea tehnico-materială a procesului 

său de producere şi construcţie capitală, procurîndu-şi resursele necesare pe piaţa de mărfuri şi 

servicii. 

 

55. Relaţiile economice şi de altă natură ale Întreprinderii cu alte unităţi economice, organizaţii 

şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale. 

 

56. Preţurile producţiei, fabricate de Întreprinderile municipale care deţin monopolul pe piaţa de 

mărfuri şi resurse, sînt reglementate de către stat. 

 

57. Întreprinderea execută livrări, lucrări şi servicii pentru necesităţile fondatorilor pe bază 

contractuală sau în modul determinat de legislaţie. 

 

58. Întreprinderea este obligată să respecte prevederile acordurilor colective de muncă, normele 

protecţiei muncii, tehnicii securităţii şi mediului ambiant, fiind răspunzătoare pentru prejudicierea 

sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în modul stabilit de lege. 

 

59. Întreprinderea  îşi comercializează producţia, lucrările, serviciile, precum  şi deşeurile de 

producţie la preţurile şi tarifele de piaţă, iar în cazurile prevăzute de actele normative - la preţuri şi 

tarife reglementate de stat. 

 

60. Profitul şi pierderile Întreprinderii se determină în modul  prevăzut de  legislaţie.  Profitul 

net se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia 

Întreprinderii. 

 

61. Profitul net poate fi utilizat pentru: 

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

b) formarea capitalului de rezervă; 

c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei; 

d) defalcări în bugetul public; 

e) în alte scopuri, dacă nu contravin legislaţiei. 

 

62. Decizia de repartizare a profitului net se adoptă de către Consiliul de administrare anual, la 

propunerea Administratorului, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului ce urmează după anul de 

gestiune. 
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63. Pierderile Întreprinderii se acoperă din contul profitului net rămas la dispoziţia 

Întreprinderii, din contul mijloacelor fondului de rezervă, precum şi din donaţii sau subvenţii. 

 

64. Dacă, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau al oricărui an financiar ulterior, 

valoarea activelor nete ale Întreprinderii, potrivit bilanţului anual al acesteia, va fi mai mică decît  

mărimea capitalului social, Consiliul de administraţie va informa Fondatorii despre necesitatea 

modificării capitalului social al Întreprinderii. 

 

VII. Evidenţă şi control 

 

65. Întreprinderea ţine la zi şi raportează în modul stabilit datele evidenţei statistice, operative şi 

contabile ale activităţii sale. 

 

66. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a Întreprinderii este exercitat de 

Fondatori prin intermediul Consiliului de administrare. 

 

67. Activitatea financiară şi economică a Întreprinderii este verificată sistematic de către 

comisia de revizie (de cenzori) sau revizorul (cenzorul) Întreprinderii, desemnat pe o perioadă de 

____ ani, ori de către o organizaţie de auditing, autorizată în acest sens printr-un contract special.  

 

68.  Nu pot fi cenzori: 

 

a)  administratorul; 

b)  rudele sau afinii de pînă la al IV-lea grad inclusiv ori soţul administratorului; 

c)  persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remuneraţie 

pentru o altă funcţie dechît funcţia de cenzor; 

d)  persoanele indicate la pt. 41. 

 

69.  Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii Întreprinderii din proprie iniţiativă sau la 

cererea Consiliului de administrare. Cenzorul este obligat să controleze activitatea economico-

financiară a Întreprinderii după încheierea exerciţiului financiar, verificînd rapoartele financiare şi 

efectuînd inventarierea bunurilor Întreprinderii, exercitînd totodată alte acţiuni necesare evaluării 

obiective a gestiunii Întreprinderii. 

70.  Cenzorul întocmeşte raport asupra fiecărui control efectuat. Raportul cenzorului se prezintă 

Consiliului de administrare. 

71. Cenzorul este obligat să comunice Consiliului de administrare fapte care contravin legii sau 

prezentului statut şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii Întreprinderii. 

72. Controlul activităţii Întreprinderii este efectuat, în limitele competenţelor ce le sînt atribuite 

prin lege, de către organele administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de control 

- financiare, fiscale, bancare, precum şi de către alte structuri de stat. 

 

73. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, ale dărilor de seamă şi 

informaţiilor furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale ale Întreprinderii poartă 

răspundere disciplinară, materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

VII. Reorganizarea şi lichidarea Întreprinderii 

74. Întreprinderea se reorganizează şi se dizolvă în temeiul deciziei Fondatorilor sau în temeiul 

hotărîrii instanţei de judecată, în conformitate cu prevederile Codului civil, Legii insolvabilităţii, 

altor acte legislative şi normative în domeniul reorganizării şi lichidării întreprinderilor. 

75. Hotărîrea privind folosirea sau restituirea bunurilor întreprinderii, rămase după satisfacerea 

pretenţiilor justificate ale creditorilor şi membrilor colectivului ei de muncă, după definitivarea altor 

decontări şi recuperarea cheltuielilor comportate de lichidare, se adoptă de către fondatori. 
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 VIII Suspendarea activităţii Întreprinderii 
 

76. Întreprinderea, la decizia fondatorilor, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o 

perioadă, care să nu depăşească trei ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public 

naţional, precum şi faţă de alţi creditori. 

Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de 

întreprinzător. 
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               Anexa nr.2 

                La decizia nr. 04/27 

                Din 26.09.2014 
 

CONTRACT DE CONSTITUIRE 

a Întreprinderii Municipale 
„SERVCOM CIMIŞLIA” 

 

 

Din_________________                                                           r. Cimişlia 

 

Conducîndu-ne de Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06 iunie 2002, Legea nr.845-

XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Legea nr.436-XV din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al 

satului (comunei), oraşului (municipiului), , Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legea nr.220 din 19.10.07 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Hotărîrea 

Guvernului nr.387 din 06.06.1994 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al Întreprinderii 

municipale, alte acte legislative şi normative, au încheiat prezentul contract. 

 

Părţile contractante: 

I. Consiliul raional Cimişlia; 

II.  Consiliul local___________________ 

III.  Consiliul local___________________ 

IV.  Consiliul local___________________ 

V.  Consiliul local___________________ 

denumite în continuare Fondatori, au încheiat prezentul Contract şi au convenit asupra 

următoarelor.  

 

I. Obiectul contractului 

 

1. Fondatorii creează Întreprinderea Municipală „SERVCOM CIMIŞLIA „ , cu forma de 

organizare juridică – întreprindere municipală. 

 

II. Dispoziţii generale 

 

2.  Denumirea completă a întreprinderii: Întreprinderea Municipală „SERVCOM 

CIMIŞLIA”, denumirea prescurtată Î.M. „SERVCOM CIMIŞLIA”, în continuare – Întreprindere. 

 

3.  Sediul Întreprinderii: __________________________________________________ . 

 

4. Întreprinderea este creată pentru o perioadă nedeterminată. 

 

77. Scopul creării Întreprinderii: satisfacerea cerinţelor fondatorului (ale unităţii administrativ-

teritoriale fondatoare) şi pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de 

muncă. 

 

78. Capitalul social al Întreprinderii este de_______________şi se constituie din cotele-părţi 

alocate de Fondatori: 
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f) Consiliul raional Cimişlia______________lei. 

g) Consiliul local_______________________lei. 

h) Consiliul local_______________________lei. 

i) Consiliul local_______________________lei. 

j) Consiliul local_______________________lei 

 

5. Termenul de transmitere de către Fondatori a aportului său în capitalul social: 15.10.2014 .  

 

6. Genurile principale de activitate ale Întreprinderii:  

 

a)  Comerţul cu ridicata al resturilor, deşeurilor şi materialele recuperabile; 

b) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în starea 

prelucrată; 

c)  Depozitări; 

d) Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate, salubritate şi activităţi similare; 

e)  Salubritate, depoluare şi activităţi similare; 

f)  Construcţiile de clădiri şi/ sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 

reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 

g)  Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat, 

pot fi practicate de întrepreindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale, 

inclusiv alte genuri de activitate, cu excepţia celor interzise de lege. 

 

7. Întreprinderea va avea statut de persoană juridică, va dispune de ştampilă şi blanchete cu 

denumirea sa şi numărul de identificare de stat (IDNO) şi alte date.  

 

8. Întreprinderea va fi considerată constituită şi va căpăta statut de persoană juridică din 

momentul înregistrării de stat. 

 

9. În activitatea sa întreprinderea se va conduce de legislaţie şi Statutul Întreprinderii, aprobat 

de Fondatori. 

 

III. Obligaţiile şi răspunderea Fondatorilor 

 

10. Fondatorii se obligă:  

 să depună părţile sale sociale în mărimea şi condiţiile stabilite de prezentul contract şi Statutul 

Întreprinderii; 

 să respecte Statutul şi prevederile prezentului Contract; 

 să contribuie la buna desfăşurare a activităţii Întreprinderii. 

 

11. Fondatorii nu răspund pentru obligaţiile Întreprinderii după înregistrarea acesteia. Ei 

suportă riscul pierderilor ce rezultă din activitatea Întreprinderii în limitele participaţiunii lor la 

capitalul social.  

 

12. Fondatorul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar pentru 

obligaţiile societăţii în limita aportului subscris. 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

13. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui.  
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14. Se împuterniceşte Casap Anatolie, Specialist principal, Secţia Administraţie Publică, 

subdiviziune a Consiliului raional Cimişlia, să depună cererea şi setul de documente necesare 

pentru înregistrarea Întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat.  

 

15. Toate litigiile ce apar în procesul de executare a contractului, în cazul când nu este posibilă 

soluţionarea acestora pe cale amiabilă, pot fi soluţionate în instanţa de judecată. 

 

       

Fondatorii:                                                  Semnătura şi ştampila: 

 

 

 

1. Consiliul raional Cimișlia 

_______________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor 

executive) 

L.Ș 

 

 

 

_______________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor 

executive) 

L.Ș 

 

 

 

_______________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor 

executive) 

L.Ș 

 

 

 

_______________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor 

executive) 

L.Ș 

 

 

 

_______________________________ 

(ştampila şi semnătura olografă a autorităţilor 

executive) 

L.Ș 

 

 

 

     2. Consiliul local _______________  

 

 

 

 

 

      3.Consiliul local _______________  

 

 

 

 

 

 

      4.Consiliul local _______________  

 

 

 

 

 

 

 

      5.Consiliul local _______________  
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