
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

cu privire la lichidarea 
întreprinderii Municipale „CIMTERMOMED”

PROIECT

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2), lit. i) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art. 223, art. 226 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
- art. 14 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală;
- art. 26 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și 

întreprinzătorilor individuali;
- art. 9 alin (2) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice;
- art. 34, art. 35 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

în scopul implementării recomandărilor Curții de Conturi a Republicii Moldova, 
avînd în vedere că ÎM „CIMTERMOMED” nu desfășoară activitate și nu are datorii la 
bugetul public național, nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA, 
nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat echipamente de casă și de control cu 
memorie fiscală, nu are deschise conturi bancare, nu a prezentat dările de seamă fiscale, 
Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se lichidează întreprinderea Municipală „CIMTERMOMED”, c/f 1003605005442, 
înregistrată la 02 iulie 2002.

2. Se împuternicește, dl Casap Anatolie, reprezentant al Consiliului Raional Cimișlia în 
fața tuturor instanțelor, pe probleme cu caracter juridic, prezentarea prezentei decizii 
Agenției Servicii Publice, în scopul radierii din Registrul de stat al persoanelor 
juridice a întreprinderii Municipale „CIMTERMOMED”.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail OLĂRESCU, 
președintele raionului Cimișlia.

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:

- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Secției Contabilitate;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Președinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Secția Juridică

Proiect elaborat de:

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia Olesea Răcilă



NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul de decizie nr./Ă^//^/din // 7 7. 2022 

cu privire la lichidarea 
întreprinderii Municipale „CIMTERMOMED”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe.__________________________
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile 
urmărite
în scopul implementării recomandării Curții de Conturi și anume examinarea oportunității 
existenței IM fondate care nu desfășoară activitate și țînînd cont de faptul că ÎM 
„CIMTERMOMED” corespunde criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică 
inactivă - persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu 
a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, 
nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate 
de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și 
de control cu memorie fiscal (Legea nr. 220/2007).
Totodată e de menționat că Consiliul Raional Cimișlia nu deține careva acte prin care este 
confirmat faptul că acesta este fondator al acestei întreprinderi. Conform informației 
deținute, ÎM „CIMTERMOMED” c/f 1003605005442 a fost înregistrată la 02 iulie în anul 
2001, în calitate de fondator - Consiliul Județean Lăpușna. Care, ulterior, nu a efectuat 
transmiterea către Consiliul raional Cimișlia a cărorva bunurilor.
Conform prevederilor art. 14 alin. (3) întreprinderea municipală poate fi radiată din oficiu 
din Registrul de stat al persoanelor juridice în condițiile art. 26 din Legea nr. 220/2007 
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 
{corespunde criteriilor noțiunii de persoana juridică inactiva}, în baza deciziei autorității 
deliberative.
Conform informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat ÎM „CIMTERMOMED” nu 
are datorii la bugetul public național, nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii 
cu TVA, nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat echipamente de casă și de control 
cu memorie fiscală, nu are deschise conturi bancare, nu a prezentat dările de seamă fiscale 
(informația se anexează).______________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene.____________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie constă în aprobarea lichidării întreprinderii Municipale 
„CIMTERMOMED” ._________________________________________________________ _
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor prezentei decizii nu presupune cheltuieli suplimentare 
necesare pentru implementarea prevederilor prezentei decizii.________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în conformitate art. 14 alin. (3) din Legea nr. 
246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art. 26 din Legea 
nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzători 1 or



individuali, art. 9 alin (2) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice și art. 34, art 35 din Legea nr. 845/1992 cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi.____________________________________________________
7. Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde prevederilor 
art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de 
decizie prevede executarea art. 14 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 
stat și întreprinderea municipală. Proiectul este în concordanță cu legislația sus 
menționată, structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 
Examinarea și aprobarea proiectului în cauză este de competența Consiliului raional și are | 
suport juridic pozitiv.__________________________________________ _________________
8. Avizarea și consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul cu privire la 
consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 
pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea - 
Transparența decizională/ Proiecte de decizii._________________________
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 
propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șef Direcție Finanțe Olesea Răcilă

http://www.raioncimislia.md


AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA 
înregistrare^Fîicențiere a unităților de drept

Domnului Vadim TORGAI
Vicepreședintele raionului Cimișlia

. ’Sșt

Departamentu^teegistrare și licențiere a unităților de drept a examinat 
solicitarea Dvs. privită inițferea/din ofipiu a procedurii de radiere din Registrul de 
stat a persoanei juridic'e/mgptive;IHMv ^CÎMTERMOMED’ ’ și comunică următoarele.

Conform informației W-fM5/1-09/80632 din 14.09.2022 prezentată de către 
Serviciul Fiscal de Stat (se anexează), întreprinderea Municipală 
„CIMTERMOMED”, IDNO 1003605005442, corespunde criteriilor specificate în 
noțiunea de persoană juridică inactivă.

în vederea inițierii procedurii de: radiere din oficiu a persoanei juridice 
nominalizate/ este necesar prezentarea organului înregistrării de stat a hotărârii 
autorității deliberative conform prevederilor art,14 alin. (3) din Legea nr.246/2017 
cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. -

Anexă: informația Serviciului Fiscal de Stat pe o filă.

M. Dragan 
78-03

Angela BELOBROV
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MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 
^SERVICIUL FISCAL DE STAT '•*

RY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
STATETAX SERVICE

.... As»
■jgaga -T-

«Hambric 2022
05/01-07-141 din 23.08.2022

I.P. Agenția Servicii Put
MD-2012, rnun. Chiștnâu, str. Puskii

Municipale „CIMTERMQME

Sistemul Informațional 4! Serviciului Fiscal de Stat, întreprind* 
drpâl^CimBni^ftied, cod fiscal 1003605005442, 
- nu are datorirT^bufetul public național;
- nu este înreglșt^ță în calitate de subiect ^impunerii cu TVA;

- nu are înregistrâteWSetVrciul Fiscal de Stat echipamente de casă și de control cu meni’
fiscală;

•■■Ș"

- nu are deschise conturi bancare; ...
- nu a prezentat dările de seamă fiscale.
în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu priviri 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, întreprinderea de stat/municipală poatt 
radiată-din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice în condițiile art.26 din Lq 
.tir'.2^0/2'®)7<priYmd înregistrarea de stat a pejșpgri^'juridice și a întreprinzătorilor individa 
în baza hoWfii de Guvern/dectzîei autoriț|i0i.4ellW^iv^Gbmi.tetului executiv al GăgăuzieL

Cu respect,

Director adjunct

Digitally signed by Lichii luri 
Date: 2022.09.14 08:25:42 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova luri LICHII

„Aten/ie! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate in cadrul Sistemului Infurmalional al Serviciului Fiscal de 
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind proiecția datelor cu caract, 

personal." 

Ex.SihiaMunrcanu
Tel. 82-33-72

tțf

tn. "Âg-ențls Servicii PiTlice"

IirFPSi:ANîl,L Înregistrare ȘI- 
LICENjlBRE a IjNIȚ/\Ț[LOR DE DREPT

‘"«SsSS*i
Z/rvO /O . i

Hr.
dDS. mun.Chipnău, sir,Constantin rănase nr.9 
J.UJ.Î. Fax (373 22) 82-33-54. muițty .tfs.nul. www.sfs.nitl

http://www.sfs.nitl




Ministerul Justiției al Republicii Moldova ..

HOTĂRÂRE

în baza Regulamentului Camerei înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției ăl Republicii 

Moldova și p. 2 din art. 28 al Legii Republicii Moldova "Cu privire la antreprenbriat și întreprinderi"

- AHOTĂRÂT:

Aînregistrâ întreprinderea /*7 ni'

f . /7^/^7 fa/
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= INREGISTRAT = 
Camera înregistrării de Stat pe lingă 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

STATUTUL
ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE “CIMTERMOMED”

or. Cimișlia - 2001



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul județean Lăpușna

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
Уездный Совет Лэпушна

DECIZIE
a Consiliului Județean Lăpușna

din 2001 nr- Ory! /

mun. Hîncești

Cu privire la fondarea 
întreprinderii municipale

în conformitate cu art. 59, literele n-o) ale Legii nr. 186-X1V di: 
06.11.1999 privind administrația publică locală. Consiliul județean

A DECIS:
1. A fonda întreprinderea municipală de termofîcare “Termocom Spiralii 

de sector Cimișlia” pe baza cazangeriei spitalului de sector Cimisiia.
2. A numi în funcția de conducător al întreprinderii menționate pe d 

Pundev M.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în surcim 

vicepreședintelui Consiliului Județean Lăpușna, dl Zao.ic Ion.

Președintele Consiliului
Județean Lăpușna . . *x^^7 Anatolie CHETRARU

Secretarul Consiliului 'ir.Ri/p'"'
Județean Lăpușna Anadela TOFILAT



Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu Legea privind 
administrația publică locală, nr.186 din 06.11.1998Legea cu privire la 
aotreprenoriat și întreprinderi, nr. XIII-845 din 05.01.1992 și Regulamentul 
model al întreprinderiii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova, nr. 387 din 06.06.1994, alte acte legislative, Decizii și 

Dispoziții ale Consiliului județean Lăpușna.

I. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. întreprinderea Municipală CIMTERMOMED (în continuare 

’'întreprinderea") este fondată prin Decizia Consiliului județean Lăpușna, nr. 

02/15 din 21.06.2001, pe baza casangeriei spitalului de sector Cimișlia.

întreprinderea Municipală CIMTERMOMED este agent economic cu 

personalitate juridică, constituită în exclusivitate pe baza proprietății publice, 

care prin utilizarea ei judicioasă execută lucrări și prestează servicii sociale, și 

comunale, nepesare populației și agenților economici întru satisfacerea 

cerințelor lor.

întreprinderea Municipală CIMTERMQKI3K în activitatea sa tine cont

si se supune, atît economic cît si juridic, deciziilor primite de către Consiliul 

județean Lăpușna, referitor la exploatarea cît mai eficiente si fără pericol a 

casangeriei ce-i aparține.

1.2. întreprinderea este persoană juridică de sine stătătoare și își 

desfășoară activitatea în temeiul Legii cu privre la antreprenoriat și întreprinderi 

nr. XIII-845 din 05.01.1992, Legii cu privire la proprietate din 01.03.1991, 

Legii privind administrația publică locală nr.186 din 06.11.1998, Regulamentul 

model al întreprinderii Municipale, aprobat prin Hotăpîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 58 din 06.06.1994, alte acte legislative, Decizii și 

Dispoziții ale Consiliului județean Lăpușna, precum și a prevederilor 

prezentului Statut.

1.3. întreprinderea are bilanț independent, conturi bancare pe teritoriul 

Republicii Moldova și în străinătate, ștampila cu Stema de Stat a R.Moldova 

amplasată în centru, cu denumirea ei în limba da stat, scrisă în întregime, și cu 

indicarea sediului și a numărului de înregistrare.



£=■_ 1.4. Durata funcționării întreprinderii este nelimitată.

1.5. întreprinderea va purta denumirea deplină :

ft^neprinderea Municipală CIMTERMOMED,

abreviată: LM. CIMTERMOMED.

Denumirea întreprinderii constituie firma acesteia, protejată de legislația în vigoare.

Sa orice act, scrisoare sau publicație eliberată de întreprindere, trebuie si figureze 

damnarea ei.

1.6. Adresa sediului întreprinderii este:

MD-4I0I, jud. Lăpușna, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 135.

1.7. Fondatorul întreprinderii este Consiliul județean Lăpușna.

n. SCOPURILE ȘI GENURILE DE ACTIVITATE
2.1. Scopurile și genurile de activitate sânt:

- Gestionarea, aprovizionarea consumatorilor, persoanelor fizice și juridice cu energie 
termică și lucrul cazangeriilor și a punctelor termice în vederea producerii energiei 
termice,

- Proiectarea, construcția, exploatarea magestralelor termice, reparația curentă și capitală a 
lor;
Proiectarea, construcția, exploatarea sistemelor de încălzire internă, repararația curentă și 
capitală a lor;

- Proiectarea, construcția, exploatarea cazangeriilor și a punctelor de termoficare, reparația 
curentă și capitală a lor;
Asigurarea cu apă caldă;

- îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici de funcționare a cazangeriilor, punctelor 
termice, prin introducerea în producție a regimurilor mai efective de alimentare și folosire 
a căldurii, luînd în considerație lucrul optimal al tuturor verigelor sistemelor de încălzire; 
Respectarea parametrilor de calcul, cantitatea și calitatea alimentării cu căldură.

întreprinderea este în drept să practice și alte genuri de activitate cu excepția celor interzise de 
lege.

HL ACTIVITATEA ECONOMICO-SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII
3.1. întreprinderea își determină de sine stătător programul activității 

gospodărești de producție, cît și perspectivele de dezvoltare, care urmează să fie aprobate 

de către Fondator.

3.2. întreprinderea crează de sine stătător structura sa de producție , statele de 

personal, devizele de cheltuieli, bilanțul veniturilor, și pierderilor și alte chestiuni, care se 

răsfrîng asupra activității ei, ele fiind aprobate de către Fondator.

3.3. întreprinderea este obligată să respecte cu strictețe prevederile acordurilor 

colective privind protecția nuncii, mediului ambiant și prescripțiile vizînd tehnica 

securității, fiind răspunzătoare pentru prejudicierea sănătății și capacității de muncă a 

salariaților săi în modul stabilit de lege.
3.4. Relațiile economice, prestări de servicii și de alta natură ale întreprinderii cu 

alte unități economice, organizatii, etc. și cetățeni se înfăptuiesc în baze de contracte.



W. STRUCTURA ÎNTREPRINDERII ȘI ADMINISTRAREA EI

4.1. Structura întreprinderii este:
- aparatul de conducere;
- personalul tehnic de exploatare și reparație.
4.2. Administrația întreprinderii este efectuată de către Director pe care 

fi numește și-l eliberează din funcție Fondatorul.

4.3. Angajarea în funcție a Directorului, Fondatorul o legalizează 
conform legislației în vigoare.

4.4. Directorul poartă răspundere pentru obligațiunile întreprinderii, 

precum și pentru neexecutarea sau executarea nelegitimă a obligațiunilor sale 
stipulate în contracte precum și în prezentul Statut.

4.5. în termenul de activitate, Fondatorul nu este în drept să se amestece 

în activitatea Directorului, cu excepția cazurilor prevăzute în condițiile 
contractuale, sau de Legislația în vigoare.

4.6. Directorul poate fi eliberat din funcție conform dispoziției 

Fondatorului-și a legislației în vigoare fiind confirmat de Consiliul comunal 
Cimișlia.

4.7. Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:
- își exercită activitatea în baza principiului unipersonal și poartă 

răspundere completă pentru îndeplinirea planului, executarea contractelor, 

disciplina financiară și de muncă;

- dirijează activitatea administrativă a întreprinderii, dispune în limitele 
stabilite de lege de averea și de mijloacele întreprinderii , efectuiază toate 
operațiile care țin de competența întreprinderii;

- în limitele competenței sale, emite ordine și elaboreză instrucțiuni în 

baza și întru executarea Legilor în vigoare, Deciziilor Fondatorului care sînt 
obligatorii pentru întreprindere;

- reprezintă fără procură interesele întreprinderii în diverse întreprinderi, 
instituții, opganizații, instanțe judecătorești;

- angajează și concediază lucrătorii, conform statelor, funcții aprobate cu 
acordul Fondatorului;

- pentru realizarea sarcinilor întreprinderii, încheie contracte și 

acordurile necesare, eliberează procuiri;
- se folosește de credite, deschide conturi de decontare și alte conturi în 

bănci, semnează cecuri și dispoziții de plată, are dreptul de a primi bani, bunuri 



materiale, se folosește de toate tipurile de servicii bancare, de a elibera și primi 
angajamente de plată;

- semnează de comun acord cu contabilul-șef documentele care servesc 
ca bază pentru evidența contabilă;

- îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de 
Fondator.

V. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII

5.1. Bunurile, pe care Fondatorul le-a transimis întreprinderii, aparțin 

acestuia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice.
5.2. Patrimoniul întreprinderii este format din fonduri fixe și mijloace 

circulante, precum și din alte valori, care constituie proprietate publică și care 
sînt reflectate în balanța autonomă a întreprinderii.

5.3. întreprinderea își poate înstrăina fondurile fixe numai în baza 

Deciziei Fondatorului

5.4. Pentru obligațiunile sale, Intreprindearea poartă răspundere cu 
întreg patrimoniul său.

5.5. întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligațiunile 

Fondatorului și nici Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligațiunile 

întreprinderii.

VI. EVIDENȚA ȘI CONTROLUL

6.1. întreprinderea ține la zi și raportează în modul stabilit datele 

evidenței statistice , operative și contabile ale activității sale.

6.2. Controlul asupra activității financiare și economice a întreprinderii 

este exercitat da către Fondator și organele respective.

Activitatea financiară și economică a întreprinderii este verificată 

sistematic de către Comisia de Revizie, autorizată în acest scop printr-un 

contract special.

VIL MUNCA ȘI REMUNERAREA EI

7.1. Munca și remunerarea ei se efectuiază în baza legislației în vigoare.

7.2. Ordinea de angajare și eliberare, formele și sistemele de remunerare 

a muncii, termenul și regimul de muncă, trrmenele și modul acordării ziW™-



' f^SSmă, concediilor anuale și adăugătoare și alte cazuri ce țin de competența 
j^&trepnndeni se reglamenteată de Codul Muncii al Republicii Moldova, 

1 IpStegulamentul de ordine interioară a muncii și Regulamentul de remunerare și 

Wț fr premiere a muncii salariaților.

He 7.3. Remunerarea muncii salariaților se efectuiază în formă de salariu 

|| L tunar, premiu, în conformitate cu Legea și Regulamentul de remunerare și 
■ premiere a muncii salariaților.

7.4. Salariaților li se garantează salariul anual, conform legislației în 
l vigoare.

VIII. ASIGUBARJSA SOCIAIĂ

8.1. întreprinderea asigură în conformitate ca legislația în vigoaire,

dezvoltarea socială a angajaților săi, inclusiv condițiile de muncă, de viață și

IX. REORGANIZREA ȘI LICHIDAREA ÎNTREPRINDERII

9.1. Lichidarea și reorganizarea (fuziunea, asocierea, divizarea, 
separarea, transformarea) întreprinderii se înfăptuiește în temeiul Deciziei 

Fondatorului.
9.2. întreprindrea este lichidată prin hotărîrea instanței de judecată în 

cazurile:

- stabilirii falimentului întreprinderii;

- recunoașterea caducității actelor de constituire a întreprinderii.

J 9.5. întreprinderea se consideră lichidată sau reorganizată de la data 

Introducerii înscierilor respective în Registrul de Stat al Comerțului.
9.4. Lichidarea întreprinderii este efectuată de către Comisia de 

Lichidare desemnată de Fondator sau de alte organe împuternicite de acesta.
9.5. Hotărîrea privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămasă după 

satistfacerea pretențiilor justificate ale creditorilor, după definitivarea altor

decontări și recuperarea cheltuielilor suportate la lichidare,.se adoptă de către

Fondator.

Fondator: Consiliul județean Lăpușna


