
 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

_________________________________________________________________ 

 

D E C I Z I E  
             PROIECT 

Din  12 mai 2017                                                                              nr. 02 /17 

 

 

Cu privire la modificarea  

Statului Institituției Publice  

“Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” 

 

În conformitate cu art. 4, al. (2), al Legii privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 

28 decembrie 2006; art. 43 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

Procesul Verbal nr. 5 din 02.02.2017 al ședinței Consiliului de Administrare a Instituției Publice a 

Incubatorului de Afaceri din Cimișlia, Consiliul raional Cimișlia, 

DECIDE: 

1. A aprobă modificările pentru Statutul I.P. “Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” aprobat prin 

Decizia  Consiliului raional nr. 06/13 din 0.12.2014 după cum urmează:  

- Se exclude pct. 4, art. 19 cu textul “aprobarea plății și facilităților pentru încheierea 

spațiului închiriat a Instituției”; 

- Se completează art. 26 cu o nouă poziție, lit j) cu următorul text “aprobarea plății și 

facilităților pentru închirierea spațiului Insituției”; 

- Se modifică și se aprobă în redacție nouă articolul 27 după cum urmează “Consiliul este 

compus din 7 membri: 4 reprezentanți din partea Consiliului raional (Vicepreședintele 

raionului responsabil pe domeniul economic, Șef Direcție Economie și atragerea 

investițiilor, Șef Direcției Finanțe, 1 consilier raional); 1 reprezentant din partea ODIMM; 

1 reprezentant din partea rezidenților instituției; 1 reprezentant din partea mediului 

asociativ de antreprenoriat.”;  

- Se modifică și se aprobă în redacție nouă art. 30 după cum urmează “Președintele 

Consiliului, din oficiu, este vicepreședintele raionului, pe ramură”; 

- Se substituie la art. 31 cifra „3” cu cifra „5”; 

- Se modifică și se aprobă în redacție nouă articolul art. 33 – “Ședința ordinară al Consiliului 

se convoacă o dată în an.”; 

- Se modifică și se aprobă în redacție nouă articolul art. 35 – “Ședințele extraordinare sunt 

toate ședințele convocate înafara ședinței ordinare anuale”. 

- Se modifică și se aprobă în redacție nouă art. 26, lit h) cu următorul conținut “Decide 

efectuarea misiunii de audit cel puțin odată la 3 ani și monitorizează implementarea 

prescripțiilor și recomandărilor de audit”;  

- Se exclude art. 43. 

2. Se desemnează în Consiliul de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri din Cimișlia 

_______________ consilier raional. 



 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie Stoian, 

vicepreședintele raionului Cimișlia. 

 
Preşedintele şedinţei      ______________ 

Secretarul Consiliului      Vasile SPÎNU 

 

Proiect Coordonat de: 

Vicepreședintele raionului      Iurie STOIAN 

Avizat de: 

Secretarul Consiliului raional      Vasile SPÎNU 

Specialist principal, SAP      Casap ANATOLIE 

Întocmit de: 

Manager IACM        Olga POSTOVANU 

 

 

Notă informativă  

la proiectul de Decizie nr __ / ___ din ______ 

Cu privire la modificarea Statului Instituției Publice “Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” 

Prin decizia nr. 06/13 din 0.12.2014 a fost aprobat Statul Instituției Publice Incubatorul de Afaceri 

din Cimișlia”, înregistrat ulterior la Camera Înregistrării de stat la data de 26.03.2015, cu nr. 20498.  

În cadrul ședinței Consiliului de Administrare a I.P. “Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” din data 

de 03.02.2016 au fost examinate și acceptate propuneri de completare a Statutului instituției, 

consemnate în Procesul verbal al ședinței, propuse către aprobare Consiliul raional Cimișlia prin 

prezentul proiect de decizie. 

 

Propunerile de modificare a Statului IACM au un singur scop, de îmbunătățire a acestuia, precum și 

pentru a eficientiza/facilita activitatea Consiliului de Administrare a I.P. “Incubatorul de Afaceri din 

Cimișlia”. 

Completările se referă expres la modificări în capitolul VII a Statului IACM, care stipulează 

obligațiunile Consiliului de Adminsitrare a I.P. “Incubatorul de Afaceri din Cimișlia”.  

În același timp, se propune ca efectuarea Auditului Intern al Instituției minim o dată la 3 ani, ceea ce 

oferă Consilului de Adminsitrare inclusiv dreptul la decizie de numire anuală a realizării auditului, 

dar nu mai rar de o dată la 3 ani, în funcție de necesitate.  

 

 

Manager IACM                                 Olga Postovanu 
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