
                      REPUBLICA  MOLDOVA         РЕСРУБЛИКА  МОЛДОВА  
 

      CONSILIUL  RAIONAL                                                   РАЙОHНЫЙ  СОВЕТ            

              ŞOLDĂNEŞTI                ШОЛДЭНЕШТЪ       
 

        or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1            г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1 

   tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57                                                   тел: (272) 2-26-50, фaкс: (272) 2-20-57  

         E-mail: consiliu@soldanesti.md                       E-mail: consiliu@soldanesti.md       
 

 

DECIZIE nr.2-11 

 

 

       din 06.06. 2019 

 

 

 

Cu privire la lichidarea  

Î.M. Biroul de proiectare  

și sistematizare al raionului Șoldănești 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, pct.8.1 al statutului Î.M. Biroul 

de proiectare și sistematizare al raionului Șoldănești, Consiliul raional DECIDE: 

 

 

I. Se lichidează Î. M.  Biroul de Proiectare și Sistematizare al raionului Șoldănești. 

 

II. Monitorizarea procedurii de lichidare  a Î.M. Biroul de proiectare  

și sistematizare al raionului Șoldănești  i se atribuie dlui Vladimir Corețchi, 

specialist principal, aparatul președintelui raionului. 

 

III.Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului, 

Nicolae Dorogan. 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                           L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

     Specialist principal în probleme juridice                       V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                      N.Leşanu 
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Nota informativa  

 

la proiectul  deciziei „Cu privire la lichidarea Î.M. Biroul de Proiectare și 

Sistematizare al raionului Șoldănești” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse 

umane. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  

În temeiul art.43 alin.(1), lit. al Legii administraţiei publie locale nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006, în conformitate cu prevederile  pct.8.1 al statutului Î.M. Biroul de 

Proiectare și Sistematizare al raionului Șoldănești. 

Reieşind din conţinutul actelor normative menţionate fondatorul este în drept de 

adopta decizia ce ține de lichidarea întreprinderilor  municipale fondate. 

Întreprinderea în cauză se propune spre lichidare, deoarece a activat o perioadă scurtă 

(a.2013 - a.2015), fără a aduce careva beneficii. Din 08.2015 pînă în prezent  

întreprinderea nu mai activează. 

       Proiectul Deciziei prevede lichidarea Î.M. Biroul de Proiectare și Sistematizare al 

raionului Șoldănești. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația 

similară existentă  în  statele membre ale Uniunii  Europene. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

 Ce ține de fundamentarea economico-financiară  nu se necesită mijloace financiare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Emiterea deciziei   duce la lichidarea întreprinderii menționate. 

6.Constatările expertizei juridice  

Proiectul de decizie a fost    avizat de către specialistul principal în probleme juridice,  

secretarul consiliului. 

7.Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Consiliul raional 

Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu informaţia anexată a 

fost publicat pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md, la directoriul 

Transparenţa decizională. 

 

Specialist principal în probleme resurse umane                                   N.Leşanu 
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