REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA

DE
din

CIZIE

12 mai20l7

nr.02

ll7

Cu privire la modificarea
Statutului Instititu{iei publice
6rfncubatorul de Afaceri din Cimislia"

in conformitate cu

4, al. (2), al Legii privind descentralizareaadministrativd, nr.
435 din 28 decembrie2006; art.43 al Legii nr.436 din 28.t2.2006 privind administra[ia
art.

publicd local6, procesul- verbal nr. 5 din 02.02.2017 al qedin{ei Consiliului de Administrare
a Institufiei publice a Incubatorului de Afaceri din Cimiqlia, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

1. A aproba rnodificdrile pentru Statutul I.P. "Incubatorul

de Afaceri din

Cimi;lia" aprobat

prin Decizia Consiliului raional nr.06/13 din 0.12.2014 dupd cum urmeazd:
Se exclude pct. 4, art. 19 cu textul "aprobarea plEfii qi facilitSfilor pentru incheierea
spaf iului inchiriat al Institu{iei";
Se completeazd art.26 cu o noui pozilie,lit j) cu urmltorul text "aprobareaplIfii qi
fac i I it61i lor pentru inchirierea spaf iului Insituliei";
Se modificd Ei se aprobd in redac{ie noud articolul 27 dupit cum urmeazd "Consiliul
este compus din 7 membri: 4 reprezentanfi din partea Consiliului raional
(Vicepreqedintele raionului responsabil pe domeniul economic, $ef Direcfie
economie ;i atragerea investifiilor, $ef Direcfiei finanfe, consilier raional); I
reprezentant din partea ODIMM; 1 reprezentant din partea reziden{ilor institufiei; I
reprezentant din partea mediului asociativ de antreprenoriat.";
Se rnodifici qi se aprobd in redactie noul art. 30 dupd cum urmeaz6 "Preqedintele
Consiliului, din oficiu, este vicepreqedintele raionului, pe ramurd";
Se substituie la art. 31 cifra ,,3" cu cifra ,,5";
Se rnodiflcd si se aprob6 in redacfie noud articolul art. 33
"$edinfa ordinard al
Consiliului se convoacl o dat[ in an.";
Se modific[ gi se aprob[ in redacfie nouS articolul art. 35 - "$edinfele extraordinare
sunt toate qedinfele convocate in afara qedin{ei ordinare anuale".

-

I

-

-

-

-

Se modificd qi se aprobd in redacfie nouf, art. 26,
lit h) cu urmdtorul conlinut
"Decide efectuarea rnisiunii de audit cel pufin odatd
la 3 ani qi monitorizeazd
implementarea prescripf iilor gi recomanddri
I or de audit";
Se exclude art. 43.
Se desemneazdinconsiliul de Administrare
al IP"Incubatorul de Afaceri din cimi;lia,,

-

2'

dl. Col[a Maxim, consilier raional.

3' controlul asupra.executdrii

prezentei decizii se pune
Stoian, vicepregedintele raionului Cimislia.

Preqedintele gedinfei

Secretarul Consiliului

in

furcanu Ion

1,

Spinu Vasile

sarcina dlui Iurie

