
RBPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE Nr.07103
din 24 decembrie 2020

cu privire la Statutul gi Regulamentul de activitate
ale consiliului de administra(ie ale iM ,,Serrcom Cimislia"

in conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativd;
- art.43 alin. (2) din Legea nr, 43612006 privind adrninistralia publicd local6;
- art.6 alin. (1), (3), art. 8, art. l0 din Legea 24612017 cu privire la intreprinderea de stat
qi intreprinderea municipala;
- Decizia consiliului raional nr.04127 din26.09,2014 cu privire la fbndarea intreprinderii
municipale de interes raional;
-Decizia consiliului raional nr.02102 din 20 nai20l9 cu privire la modificarea
Statutului iM,.Servcom Cimiqlia"

intru asigurarea bunei funcfiondri a Consiliului de administrafie qi Cornisiei de
cenzori ale IM,,Servcom Cirniqlia", Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:
l. Se aprob6, conform anexei nr.1, modificdrile in Statutul iM,,Servcom CimiElia"

aprobat prin Decizia consiliului raional nr.04127 din 26.09.2014 cu privire la
flondarea intreprinderii municipale de interes raional.

Se aprob[, conform anexei nr.2, rnodific[rile in Regulamentul de activitate al
Consiliului de Adrninistrafie allVt "servcom Cimqlia" aprobat prin decizianr.02l02
din 20 mai 2019 cu privire la modiflcarea statutului iM,,Servcom Cimiqlia".

Se desemn eazdincalitate de membri ai Consiliului de adrninistralie al iM ,,Servcom
Cimislia", din partea Consiliului raional CimiElia, pentru o perioadd, de 2 ani,
calculatd de la 01.01.2021, urmdtoarele persoane:
- dl Grosu Ghenadie, vicepreqedintele raionului;
- dna Gorban Olga, qef, Direcfia Finanle;
- dl Spinu Vasile, specialist principal, Direcfia Economie Ei Atragerea Investi{iilor.

Se desemneazd in calitate de membru a Comisiei de cenzori a iVt ,"Servcom
CimiElia", din partea Consiliului raional Cirniqlia, pentru o perioadd, de 2 ani,
calculatd de la 01.01.2021, umrdtoarea persoand:
- dna Covad.ii Vera, qef secfie, contabil-;ef, Direcfia Finan]e;

Se stabileqte cd, in cazul eliberdrii din funcfie a membrului Consiliului de
adrninistrafiel Comisiei de cenzori a IM ,,Servcom CimiElia" din partea Consiliului
raional Cimi;lia, func{iile agestuia vor fi exercitate de cdtre persoana nou-numitd in

)

3.

4.



funcfia respectivd, fdrd a fi necesarl emiterea unei decizii in acest sens, mandatul

cdruia nu va depdqi perioada de 2 ani calculat[ din rnomentul num irii.

6. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OlSrescu, preEedintele

raionului.

7. Prezenta decizie se publicl in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la
cunoqtinfd: ,

iM,,Serrcom CimiElia"
Tuturor persoanelor norninalizate;
Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimislia Wwlv.Lalo*Lctlois-l-ia.md.

Preqedintele qedin(ei Torgai Vadim

Contrasemneazd:
Secretarul consliulu Netedu Gheorghe



Anexa nr.l
la Decizia consiliului raional

nr. 07 I 03 din 24.12.2020

1. La punctul 31 se va ad[uga urmdtorul text "b)r deleagd membrii Consiliului de
administrafie ;i Comisiei de cenzori".

2. I-a punctul 34 textul ,,in componenla numericd a Consiliului de administrare fiecare
Fondator, prin decizia sa, desemneazd, cite un reprezentant cu drepturi depline" se

substituie cu textul ,,in componenla numericS a Consiliului de administralie, fiecare
Fondator, prin decizia sa, desemneazd unu sau mai rnulli reprezentan[i'cu drepturi depline,
dar nu mai mult de 3 membri".
3. La punctul 35 textul "Pregedintele Consiliului de administralie'este din oficiu,

membrul delegat din partea Consiliului raional Cimiglia" se substituie cu textul
"Prepedintele Consiliului de administra!ie este ales la prima ;edin!5 a consiliului, din

rindul membrilor sii, cu votul majorititii celor prezen!i".

Secretarul consliului Netedu Gheorghe

Anexa nr.2
la Decizia consiliului raional

nr. 07 I 03 din 24.12.2020

1. Punctul (3) lit. a) se substituie integral cu textul "conducdtorul autoritalii publice
locale".

2. Punctul (2) se substituie integral cu textul "Membrii consiliului de administra{ie se

desemneazd de fondator pe un termen de 2 ani qi poate fi orice persoand fizicd care
intruneEte cerinfele minime stabilite de prezentul regulament Ei alte acte normative
aplicabile domeniuluivizat, cu excepfia persoanelor stabilite la pct. 3. Membrii consiliului
de adrninistrafie poate fi concomitant membru al consiliului de administrafiea cel mult 3
intreprinderi municipale. Merrbrii consiliului de administrafie pot fi desemnafi pentru un
nou termen. Preqedintele consiliului de administrafie este membru al consiliului de

administrafie qi este ales la prima qedinfa a consiliului de administrafie din rindul
membrilor sdi, cu votul majoritalii rnembrilor Consiliuh-ri de adrlinistratie"

Secretarul consliul Netedu Gheorghe


