
ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie 

cu privire la Întreprinderea Municipală ”SERVCOM CIMIȘLIA” 

 

Consiliul raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 27 mai, curent, consultarea 

publică a proiectului de Decizie cu privire privire la Întreprinderea Municipală 

”SERVCOM CIMIȘLIA”. 
 

Scopul proiectului este elaborarea în redacție nouă a Statutului Întreprinderii 

Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA”, Regulamentului de activitate al Consiliului de 

administrare al Întreprinderii Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA”, Regulamentului de 

activitate al Comisiei de cenzori al Întreprinderii Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA”, 

Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator 

al Întreprinderii Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA” și Regulamentului privind 

achiziționarea de către Întreprinderea Municipală ”SERVCOM CIMIȘLIA” a bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor.  
 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului modificarea și elaborarea în redacție 

nouă a documentației organizatorice pentru bună funcționare a Întreprinderii Municipale 

”SERVCOM CIMIȘLIA”. 
 

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt reglementate în conformitate cu 

legislația în vigoare: art. 4 alin. (2), lit. I) din Legea 435/2006 privind descentralizare 

administrativă, art. 43 alin. (1) art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, art. 4 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, 

Hotărîrea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind 

punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprindera de stat și întreprindera 

municipală, Decizia Consiliului raional nr. 04/27 din 26 septembrie  2014 cu privire la 

fondarea Întreprinderii Municipale de interes raional ”SERVCOM CIMIȘLIA”, Decizia 

Consiliului raional nr. 02/02 din 20.05.2019 cu privire la modificarea  statutului Întreprinderii 

Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA”. 
 

Rezultatele urmărite. Transparența în activitatea de bază a Întreprinderii Municipale 

”SERVCOM CIMIȘLIA”. 
 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate pînă pe data de 12 iunie 2022, pe adresa Întreprinderii Municipale 

”SERVCOM CIMIȘLIA”, situat pe adresa: or. Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare, 12 sau 

adresa electronică servcomcimislia2019@mail.ru. 
 

Proiectul deciziei cu privire privire la Întreprinderea Municipală ”SERVCOM 

CIMIȘLIA” pe parcursul perioadei anului 2021 este disponibil pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la rubrica Transparență 

decizională, secțiunea Consultări publice. 

 

 

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor: 

 

Bairac Marian,  
Administrator al Întreprinderii Municipale ”SERVCOM CIMIȘLIA”, tel.: 0241 26665 

mailto:servcomcimislia2019@mail.ru
http://raioncimislia.md/

