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      PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Hîncești 

       din  __________2020                                 nr.04/________                                                      

Cu privire la actualizarea componenței 

Comisiei responsabile de lichidarea a Î.M.  

„Centrul Regional de Promovare a Turismului „ 

Hîncești desemnată prin Decizia Consiliului  

raional Hîncești nr. 05/26 din 02.10.2012  

”Cu privire la lichidarea întreprinderii municipale” 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, alin.1, lit.(q),  alin 2; art. 46 alin. 1 al Legii 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Legii cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017,  şi în baza 

Anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor 

acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală, art.65, art.66 al Legii nr.100 din 22.12.2017 Cu privire 

la actele normative,  Consiliul Raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se aprobă actualizarea componenței comisiei aprobate prin Decizia Consiliului 

raional Hîncești nr. 05/26 din 02.10.2012 ”Cu privire la lichidarea întreprinderii 

municipale”, după cum urmează: 

1.1. Pct.2 , și anume comisia de lichidare al Î.M. Centrul Regional de 

Promovare a Turismului Hîncești se expune în componență nouă: 

- Vasile SECU, vicepreședintele raionului; 

- Olga CATANĂ, consilier raional; 

- Sofia CURNIC, consilier raional; 

- Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist), Aparatul Președintelui; 

- Ina DÎRU, specialist principal, Secția Administrație Publică, Probleme de 

Secretariat și Protocol. 

1.2. pct.2 se completează cu o  sintagmă nouă: Membrii comisiei de 

lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în procesul de 

lichidare şi își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază. 

2. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a dlui Sergiu PASCAL, specialist 

principal (jurist), Aparatul Președintelui să asigure executarea proceselor de 

pregătire a documentelor privind radierea din Registrul de Stat al persoanelor 

juridice a membrilor comisiei de lichidare anterioare în termen de 30 de zile; 

3. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, dl SECU 

Vasile,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

     Președintele ședinței:                                                       _________________ 

  Contrasemnează:        

    Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                        Elena MORARU TOMA  
Inițiat:______________________  Iurie Levinschi, Preşedintele raionului 

Coordonat:___________________Vasile Secu, vicepreşedintele raionului 

Elaborat/ Avizat: ______________Elena Moraru Toma, Secretarul CR 

 



 

 
 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la actualizarea componenței Comisiei responsabile de lichidarea a 

Î.M. „Centrul Regional de Promovare a Turismului „Hîncești desemnată prin 

Decizia Consiliului raional Hîncești nr. 05/26 din 02.10.2012 ”Cu privire la 

lichidarea întreprinderii municipale” 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul CR. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare se 

regăsește în baza Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală  

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a modifica componența Comisiei de lichidare a 

Î.M. Centrul Regional de Promovare a Turismului Hîncești. Membrii Comisiei de lichidare 

aprobată prin Decizia nr. 05/26 din 02.10.2012 ”Cu privire la lichidarea întreprinderii 

municipale” deja nu activează în cadrul Consiliului raional.  

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la actualizarea componenței 

Comisiei responsabile de lichidarea a Î.M. „Centrul Regional de Promovare a 

Turismului „Hîncești desemnată prin Decizia Consiliului raional Hîncești nr. 05/26 

din 02.10.2012 ”Cu privire la lichidarea întreprinderii municipale” nu contravine şi 

nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

     Secretarul 

 Consiliului Raional Hîncești                                        Elena MORARU TOMA  
 

 


