
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 

                                                                                                                                                  PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2020 
 

cu privire la activitatea consiliului de administrație al  

ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” pentru anul 2020 
 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- art. 7 și art. 8 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală.  

Audiind informația prezentată de președintele consiliului de administrație, dna 

Olga Gorban privind activitatea  consiliului pe parcursul anului 2020, activitatea  

administratorului și  activitatea economico-financiară a  ÎM „Centrul Stomatologic 

Raional Cimișlia”, Consiliul raional Cimişlia 
 

D E C I D E: 
 

1. Se ia act de raportul dnei Olga Gorban, președintele  consiliului de administrație al ÎM 

„Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” privind activitatea consiliului pentru anul 

2020, conform anexei. 

2. Se apreciază activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic 

Raional Cimișlia” ca pozitivă. 

3.  Se acceptă propunerea consiliului de administrație ca  profitul net  al  ÎM”Centrul 

Stomatologic Raional Cimișlia”, înregistrat în urma activității în anul 2020, în sumă 

de ______ , să fie îndreptat spre îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a intreprinderii. 

4. Se acceptă propunerea consiliului de administrație privind premierea administratorului 

ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”, Petru Godoroja, pentru rezultatul 

activității în anul 2020,  în mărime de 50% din salariul de funcție lunar.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui Consiliuilui de 

Administrație al I.M. ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”, Gorban Olga. 

6. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoștință: 

   - ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”; 

   - publică prin pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 
 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                        ________________ 

          Contrasemnează: 

       Secretarul consiliului                                               Gheorghe Netedu   

 
 

Coordonat:                                                                                           Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                                 Gheorghe Netedu, secretarul consiliului           

Proiect elaborat de:                                                                              Olga  Gorban, șefa Direcţiei Finanţe Cimișlia  



                                                                                                                                                                                 Anexă 

la decizia nr.____  

din ____.03.2021 

                                                                      
 

 
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

cu privire la activitatea consiliului de administrație 

al IM „Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” pentru anul 2020 

 

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

  Președintele consiliului de administrație al I.M. CSR Cimișlia, șeful direcției finanțe, Gorban 

Olga 

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

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr.436/2006 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală. 

Conform art.7 din Legea nr. 246/2017, consiliul de administrație prezintă raportul anual 

asupra activității sale, activității administratorului și activității economico-financiare a intreprinderii 

municipale, ceia ce este propus în prezentul proiect de decizie. 

Tot în funcția consiliului de administrație întră înaintarea  către consiliul raional a propunerii 

privind repartizarea  profitului înregistrat în urma activității întreprinderii . 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Principala prevedere a proiectului de decizie cu privire la activitatea consiliului de 

administrație al I.M. ”Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” pentru anul 2020 este înștiințarea 

consilierilor raionali privind activitatea intreprinderii municipale în anul 2020. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

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

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, prezentul proiect de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conformitate cu  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a 

fost transmis spre avizare Secției Administrație Publică, secretarului consiliului raional. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

10. Constatările expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

       Şef, Direcţie Finanţe Cimișlia                          Olga GORBAN 

http://www.raioncimislia.md/
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