
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. £ 6  I £ D  

din /Q  2020

cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie 
şi Comisiei de cenzori a IM „Servcom Cimişlia”

In conformitate cu:
- art. 4 alin.(3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
- art.6 alin. (1), (3), art.8, art. 10 din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală;
- Decizia consiliului raional nr.04/27 din 26.09.2014 cu privire la fondarea întreprinderii 
Municipale de interes raional;
- Decizia consiliului raional nr.02/02 din 20 mai 2019 cu privire la modificarea statutului 
ÎM „Servcom Cimişlia”

întru asigurarea bunei funcţionări a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori 
a ÎM „Servcom Cimişlia”, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se desemnează în calitate de membri ai Consiliului de administraţie al ÎM „Servcom 
Cimişlia”, din partea Consiliului raional Cimişlia, pentru o perioadă de 2 ani, 
calculată de la 01.01.2021:
- dl Tocaru Vasile, şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială;
- dna Gorban Olga, şef, Direcţia Finanţe;
- dl Zamfirov Vladimir, şef, Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;
- dl Spînu Vasile, specialist principal, Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor

2. Se desemnează în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a ÎM „Servcom 
Cimişlia”, din partea Consiliului raional Cimişlia, pentru o perioadă de 2 ani, 
calculată de la 01.01.2021:
- dna Covadji Vera, şef secţie, contabil-şef, Direcţia Finanţe;
- dra Bulat Tatiana, contabil-şef, aparatul preşedintelui raionului;

3. Se recomandă cofondatorului Consiliului sătesc Mihailovca:
- desemnarea membrului său în cadrul Consiliului de administraţie al ÎM „Servcom 
Cimişlia”, ţinînd cont de restricţiile stabilite la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 
cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.
- desemnarea membrului său în cadrul Comisiei de cenzori a ÎM „Servcom 
Cimişlia” ţinînd cont de restricţiile stabilite în Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

4. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţie a membrului Consiliului de 
administraţie/ Comisiei de cenzori a ÎM „Servcom Cimişlia” din partea Consiliului 
raional Cimişlia, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către persoana nou-numită în



funcţia respectivă, fără a fi necesară emiterea unei decizii în acest sens, mandatul 
căruia nu va depăşi perioada de 2 ani calculată din momentul numirii.

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, preşedintele 
raionului.

6. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- ÎM „Servcom Cimişlia”;
- Tuturor persoanelor nominalizate;
- Consiliului sătesc Mihailovca;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează:
Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat de:

Secretarul consiliului 

Şef interimar, SAP 

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul preşedintelui

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu 

Tamara Ciubotarii

Mariana Vasluian

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. din___________2020

„cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie
A  __

şi Comisiei de cenzori a IM „Servcom Cimişlia””

în conformitate cu art.6 alin.(l), (3) din Legea nr.246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, organele de conducere ale întreprinderii 
municipale sînt: a) fondatorul; b) consiliul de administraţie; c) administratorul -  organ 
executiv; d) comisia de cenzori. Membrii consiliului de administraţie, comisiei de cenzori 
şi administ atorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, 
de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietăţii publice. 
Atribuţiile lor nu pot fi delegate altor persoane.

La fel, conform Regulamentului de activitate al Consiliului de administraţie al ÎM 
„Servcom Cimişlia”, membrii consiliului de administaţie se desemnează de fondator pe 
termen de 2 ani, aceiaşi procedură prevede şi Regulamentul de activitate al Comisiei de 
cenzori a ÎM „Servcom Cimişlia”.

http://www.raioncimislia.md


Ca urmare acelor expuse, se propune Consiliului raional Cimişlia, aprobarea 
prezentului proiect de decizie cu desemnarea următorilor membri:

- dl Tocaru Vasile, şef, Direcţia Dezvoltare Teitorială, membru al Consiliului de 
administraţie al ÎM „Servcom Cimişlia”;
- dna Gorban Olga, şef, Direcţia Finanţe, membru al Consiliului de administraţie al ÎM 
„Servcom Cimişlia”;
- dl Zamfirov Vladimir, şef, Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare, membru al 

Consiliului de administraţie al ÎM „Servcom Cimişlia”;
- dl Spînu Vasile, specialist principal, Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor, 

membru al Consiliului de administraţie al ÎM „Servcom Cimişlia”;
- dna Covadji Vera, şef secţie, contabil-şef, Direcţia Finanţe, membru a Comisiei de 
cenzori a ÎM „Servcom Cimişlia”;
- dna Bulat Tatiana, contabil-şef, aparatul preşedintelui, membru a Comisiei de cenzori a 
ÎM „Servcom Cimişlia”.

Specialist principal, 
aparatul preşedintelui Mariana Vasluian


