
UBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL 
[CIPAL BĂLTI 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

СОВЕТ 
МУНИЦИПИЯ БЭАЦЬ 

D E C I Z I E 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3/9Я 
« dS » £>¥- 2011 

ire la aprobarea Statutului întreprinderii 
'e «Aprovizionare» în redacţie nouă 

in conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI 
"2.2006; art.9 al Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrative-teritoriale Nr. 

IV din 16.07.1999; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă Nr. 435-XVI 
3.12.2006; Codul Civil al RM Nr. l l07-XV din 06.06.2002; Legea RM cu privire la 

ratea publică a unităţilor administrativ-teritoriale Nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea RM 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121-XVI din 04.05.2007; 
entul-model a întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM Nr. 387 

>6.1994; în baza deciziei Consiliului Municipal Bălţi Nr. 7/17 din 30.10.2008 cu modificări 
Setări şi în scopul elaborării statutului întreprinderii în corespundere cu legislaţia în vigoare 

rahatul examinării proiectului statutului în redacţie nouă, prezentat de întreprindere sub Nr. 
1020 din 13.07.2011,-

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 
Se aprobă Capitalul statutar al întreprinderii Municipale «Aprovizionare» (în continuare 

-jidere Municipală) în sumă de 5 400,00 lei (cinci mii patru sute lei, 00 bani). 
Se aprobă Statutul întreprinderii Municipale (anexa nr. 1). 
Se aprobă Regulamentul cu privire la Consiliul-Director al întreprinderii Municipale 
nr. 2). 
Se transmite în administrarea întreprinderii Municipale, cu drept de gestiune economică, 

etatea municipală care nu se include în capitalul statutar, cu valoarea iniţială de 594 209,12 
sute nouăzeci şi patru mii două sute nouă lei, 12 bani), conform anexei nr.3 la prezenta 

i . 
Transmiterea bunurilor se va efectua în termen de o lună conform prevederilor 

'"amentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, 
lor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 688 din 09.10.1995. 
Se împuterniceşte directorul întreprinderii Municipale să perfecteze toate documentele 

cu prezentarea lor ulterioară, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare a RM la Camera 
rii de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei RM şi se delegă cu dreptul de semnătură pe toate 

entele necesare. 
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului şi 

•ipiului Bălţi. 

EDINTELE ŞEDINŢEI A III EXTRAORI 
NSILIULUI MUNICIPIULUI BĂLTI urie HMARNII 

£ C O N T R ' 

TARUL INTERIMAR AL CONSILIUL 
INICIPIULUI BĂLTI Ludmila DEREVENCO 

P U S LJ 

ARUL MUNICIPIULUI BĂLŢI Vasile PANCIUC 



- ÎNREGISTRAT" 
. Tamera înregistrării de Stat 

at îneă Ministerul Justitiei RM 
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Anexa nr.l 
la decizia Consiliului Municipal Bălti 

4 Nr. sm 
din " " 2011 

ÎNREGISTRAT" 
i ramera înregistrării de Stat 
pe ingă Ministerul Justiţiei RM 
Ht. 
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"APROBAT" 
Prin decizia Consiliului Municipal Bălti 

m 5 Nr._ 
din " X I " V'f 2011 

STATUTUL 

ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE 

«APROVIZIONARE» 
(în redacţie nouă din anul 2011) 

MUN. BĂLŢI 
- 2 0 1 1 -



Prezentul Statut al întreprinderii municipale «Aprovizionare» în noua redacţie din anul 
I este întocmit în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr. 845-
din 03.01.1992; Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

Civil al RM Nr. l l07-XV din 06.06.2002; Regulamentul-model al întreprinderii 
cipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM Nr. 387 din 06.06.1994; în baza deciziei 
liului municipal Bălţi Nr. 7/17 din 30.10.2008 "Cu privire la aprobarea actelor normative-
.. care vor asigura funcţionarea întreprinderilor municipale" cu modificări şi completări, 
întreprinderea municipală «Aprovizionare» şi prescurtat IM «Aprovizionare» (în 
îuare - întreprindere) a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul 

::ei RM 28.02.1996 cu numărul înregistrării 121036919, numărul de identificare de stat-
fiscal IDNO 1004602000096. 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Fondator al întreprinderii este Consiliul municipial Bălţi (în continuare - Fondator), cu 
:c._]: Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Independenţei, 1. 

întreprinderea este agent economic cu drepturi de persoană juridică, format în baza 
tt: cri etăţii municipale, care, prin folosirea raţională a acesteia, produce lucruri şi servicii, 
Kcesare pentru satisfacerea necesităţilor la nivel local. 
I întreprinderea este creată pe un termen nelimitat. 

întreprinderea dobîndeşte statut de persoană juridică din momentul înregistrării ei la 
Camera înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al RM. 

întreprinderea posedă de independenţă economică, financiară şi organizaţională, are 
tenţ propriu, ştampilă cu denumirea sa, cont de decontare, conturi în bănci, adresă poştală şi 
Mt rechizite necesare, prevăzute de Legislaţia Republicii Moldova. 

Pentru realizarea activităţii sale întreprinderea aprobă regulamente interne, obligatorii 
ş c i u toate persoanele în funcţii şi lucrători. 

Activitatea întreprinderii este reglementată de Codul Civil al RM, Legea cu privire la 
eprenoriat şi întreprinderi, Legea privind administraţia publică locală, alte legi şi acte 

- -native şi de prezentul Statut. 
Sediul întreprinderii: 3100, Republica Moldova, mun.Bălţi, str.Libertăţii, 16. 

II. SCOPUL ŞI GENURILE DE ACTIVITATE ALE ÎNTREPRINDERII 

l întreprinderea se crează în scopul realizării activităţii de producere de lucrări, servicii şi 
obţinerea veniturilor din această activitate. 

1 (L întreprinderea realizează următoarele activităţi de bază: 
| : 5 51.0) - Cantine. 

1 . întreprinderea poate efectua genuri de activitate pentru care sunt necesare licenţe, numai 
după obţinerea licenţelor corespunzătoare. 

III. PROPRIETATEA ÎNTREPRINDERII 

I. Proprietatea municipală transmisă de către Fondator întreprinderii, aparţine ultimei cu drept 
de gestiune economică. 

.3. Proprietatea întreprinderii constituie fondurile de bază, mijloacele fondurilor, precum şi alte 
bunuri, costul cărora se reflectă în bilanţul propriu al întreprinderii, cu excepţia bunurilor 
transmise de către Fondator. 

14. Capitalul Statutar al întreprinderii constitue 5 400,00 (cinci mii patru sute lei, 00 bani) lei. 
5. La propunerea Consiliului-Director capitatul statutar al întreprinderii poate fi modificat 

i majorat sau redus), în baza deciziei Fondatorului. 
Io. Proprietatea întreprinderii se formează din următoarele surse: 

• aportul bănesc şi material al Fondatorului în capitalul statutar; 
• veniturile obţinute de la realizarea producţiei, lucrărilor, serviciilor şi altor genuri de 

activitate; 
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• investiţii capitale şi dotaţii din bugetul municipal; 
• bunuri transmise cu titlu gratuit; 
• veniturile obţinute de la darea în arendă a proprietăţii sau organizarea c o : . : * 

loteriilor, altor activităţi analoage; • 
• investiţii gratuite sau de binefacere, donaţiile persoanelor fizice şi juridice; 
• alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare. H 

17. întreprinderea răspunde conform obligaţiunilor sale cu toate bunurile care îi a p a r - l 
de proprietate, cu excepţia proprietăţii care se referă la domeniul public. H 

Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiunile întreprinderii, : i f l 
întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Fondatorului său. 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII 

18. întreprinderea are dreptul: H 
a) să deschidă conturi proprii în instituţiile financiare, înregistrate în Republica N fl 

în alte ţări, precum şi să beneficieze de mijloacele depuse pe aceste conturi; • 
b) să încheie contracte privind acordarea sau obţinerea unor împrumuturi Ln i f l 

stabilită de Consiliul-Director cu permisiunea Fondatorului; I 
c) să determine direcţiile şi modul de utilizare ale întregii proprietăţi ce i-a fos: 

în gestiune, să organizeze deservirea tehnico-materială a producerii proprii; H 
d) să stabilească legături economice şi comerciale cu orice parteneri, inc J 

străinătate, să extindă activitatea de întreprinzător; 
e) să încheie contracte de comercializare sau de procurare a producţiei, e r e c * 

lucrărilor, prestare servicii şi alte contracte economice; 
f) să aprobe preţuri şi tarife la producţia proprie, la serviciile prestate etc., p r J 

normativele sau fondul de retribuire a muncii, cu excepţia cazurilor în care, conform '-tgm 
preţurile, tarifele şi alţi indicatori se reglementează de către stat sau de unitatea a d m . r - i 
teritorială; 

g) să stabilească structura organizaţională internă a întreprinderii, să determine fl 
juridic al subdiviziunilor; 

h) să creeze filiale şi reprezentanţe cu permisiunea Fondatorului; 
i) să îmbunătăţească condiţiile de trai şi odihnă ale salariaţilor, să acorde ajutor 

acestora, precum şi să ia parte la activitatea de binefacere, să aloce mijloace pentru a J 
sănătăţii populaţiei, pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă, educaţie fizică şi sport, în c o n f o r o B 
legislaţia în vigoare; 

j) să angajeze lucrători, inclusiv prin contract, şi să-i concedieze în corespund® 
legislaţia muncii; 

k) să ceară compensarea pagubei cauzate de acţiunile ilicite ale persoanelor f i â J 
juridice. 

19. întreprinderea este obligată: 
a) să asigure integritatea, folosirea judicioasă şi reproducţia lărgită a bunurilor murii ca 

ce i-au fost transmise în gestiune economică; 
b) să-şi onoreze obligaţiile ce decurg din legislaţie şi contractele încheiate; 
c) să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii angajaţi; 
d) să achite integral plăţile salariale conform contractelor (acordurilor) încba 

independent de starea financiară a întreprinderii; 
e) să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligator., 

salariaţilor, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate, conform legislaţiei şi contraa 
colectiv de muncă; 

f) să execute deciziile autorităţilor publice locale privind protecţia socială a invaliziii 
altor persoane cu posibilităţi de muncă limitate; 

g) să achite la timp impozitele şi alte plăţi în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie 
h) să iniţieze procedura de insolvabilitate a întreprinderii, în cazul apariţiei imposibil; 

de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori; 



i) să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat respective rapoartele financiare şi fiscale, 
dările de seamă statistice şi de alte tipuri; 

j) să asigure remunerarea muncii angajaţilor la un nivel nu mai mic decît salariul minim 
stabilit pe ţară; 

k) să asigure condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de 
producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant; 

1) să obţină licenţe, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşura activităţi ce necesită 
dispunerea de licenţă. 
20. întreprinderea nu este în drept, fară autorizaţia Fondatorului: 

a) să dea în arendă (locaţiune) ori să depună în gaj bunurile; 
b) să comercializeze activele neutilizate în procesul tehnologic; 
c) să caseze bunurile raportate la mijloacele fixe; 
d) să conserveze bunurile a căror utilizare, potrivit planurilor de activitate, nu se prevede; 
e) să intre în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor uniuni, în baza contractelor 
încheiate; 
f) să participe cu bunurile sale în activitatea structurilor nestatale; 
g) să investească patrimoniul municipal; 
h) să transmită fondurile fixe şi alte active. 

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII 
FONDATORUL 

21. Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul 
T :nsiliului-Director, care este un organ colegial de administrare al întreprinderii. Principiile de 
nstituire şi funcţionare a Consiliului-Director se definesc în regulamentul cu privire la 
activitatea Consiliului-Director al întreprinderii, care se aprobă de către Fondator. 
12. Fondatorul are următoarele atribuţii principale: 

a) aprobă Statutul întreprinderii, modificarea şi completrea acestuia; 
b) stabileşte indicatorii economici ai întreprinderii; 
c) promovează o politică tehnică unică în domeniu; 
d) aprobă tarifele, în conformitate cu legislaţia, la serviciile publice prestate pe teritoriul 

municipiului Bălţi, precum şi normativele sau fondul de remunerare a muncii, cu excepţia 
cazurilor, cînd în conformitate cu legislaţia în vigoare preţurile, tarifele şi alţi indicatori 
se reglementează de stat; 

e) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a întreprinderii, fară a interveni 
nemijlocit în activitatea acesteia; 

f) stabileşte mărimea creditelor contractate şi acordate de întreprindere. 
13. La solicitarea întreprinderii, Fondatorul examinează materialele şi eliberează autorizaţii 
rrvind: 

a) darea în arendă (locaţiune) sau depunerea în gaj a bunurilor întreprinderii; 
b) comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în procesul tehnologic; 
c) casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe; 
d) depunerea bunurilor întreprinderii în capitalul statutar al structurilor nestatale; 
e) intrarea întreprinderii în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor uniuni; 
f) investirea patrimoniului municipal. 

24. Fondatorul adoptă decizii privind modificarea capitalului statutar al întreprinderii, 
rerarea modificărilor şi completărilor în Statut, reorganizarea sau lichidarea întreprinderii. 

VI. ORGANUL EXECUTIV AL ÎNTREPRINDERII -
ADMINISTRATORUL (DIRECTORUL) 

Conducerea întreprinderii se efectuează, în conformitate cu prezentul Statut, de către 
- ^ministratorul întreprinderii, care se desemnează şi se revocă din funcţie de către Primarul 
ni-rdcipiului Bălţi. 



26. Administratorul conduce activitatea întreprinderii şi exercită obligaţiunile : 
conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Statut şi contractul încheiat cu j 
municipiului Bălţi. 
27. In contractul încheiat, între primarul municipiului Bălţi şi Administrator, se 
drepturile şi obligaţiunile reciproce ale părţilor, inclusiv modul în care conducătorul desea 
exercită atribuţiile de antreprenor, limitile drepturilor de folosinţă şi gestiune a patrira 
genurile de activitate autorizate în beneficiul Fondatorului, relaţiile financiare ra 
răspunderea pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, pn 
termenul de valabilitate, condiţiile de modificare şi reziliere a contractului; 
28. Administratorul are următoarele atribuţii: 
a. conduce activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă; 
b. acţionează fără procură în numele întreprinderii; 
c. reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, prec 

organele de justiţie, acordînd atare împuterniciri în unele probleme şi altor lu 
întreprinderii ori altor persoane ce dispun de calificarea respectivă; 

d. asigură executarea deciziilor Fondatorului şi Consiliului-Director; 
e. asigură, conform deciziei Consiliului-Director, auditul activităţii economico-fin 

întreprinderii; 
f. prezintă trimestrial Consiliului-Director darea de seamă cu privire la activitatea ec 

financiară a întreprinderii şi, după caz, actul auditului; 
g. încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci; 
h. prezintă Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliului-Director privind scl 

componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor trans 
administrarea întreprinderii; 

i. poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a ob 
stabilite în contract; 

j. asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi fiscale, a ' ; 

seamă statistice şi de alte tipuri în organele de stat respective; 
k. asigură transferarea în termen a plăţilor în bugetul public naţional; 

• • • A t 

1. angajează şi concediază personalul întreprinderii, asigură stimularea muncii an, 
sancţionarea sau tragerea lor la răspundere; 

m. asigură achitarea salariilor, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie; 
n. îndeplineşte conform legislaţiei şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea 

întreprinderii; 
o. înaintează propuneri către Consiliul-Director şi prezintă materialele ce ţin de darea în 

(locaţiune), depunerea în gaj a bunurilor întreprinderii, comercializarea şi con; 
activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la mijloa 
transmiterea fondurilor fixe şi a altor active şi adoptă decizii respective; 

29. Administratorul întreprinderii este obligat să asigure integritatea bunurilor p~ 
gestiune economică, utilizarea şi reproducerea lor. Valoarea activelor nete ale întreprin 
trebuie să fie mai mică decît mărimea capitalului statutar. în caz contrar, se interzice a 
primelor din contul profitului net obţinut. 

VII. ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR AL ÎNTREPRINDERII 

30. întreprinderea poate desfăşura orice gen de activitate prevăzut de prezentul S 
excepţia celor interzise de legislaţie. 
31. întreprinderea îşi întocmeşte de sine stătător programul de producţie, în funcţie de 
economici stabiliţi de Fondator, contractele încheiate pentru comercializarea produ • • • i • A 

serviciilor prestate către consumatori şi necesitatea de a asigura dezvoltarea întreprinderii. 
32. întreprinderea procură resurse pe piaţa de mărfuri nemijlocit de la producători, în 
comerţului angro, la burse, iarmaroace, licitaţii, de la organizaţiile de aprovizionare t 
materială etc. 



33. întreprinderea îşi comercializează producţia, serviciile, precum şi deşeurile de producţie 
i preţurile şi tarifele de piaţă, iar în cazurile prevăzute de actele normative - la preţuri şi tarife 

reglementate de stat. 
"4. Profitul (pierderile) întreprinderii se detennină în modul prevăzut de legislaţie. Profitul 
-et se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia 
Întreprinderii. 
55. Profitul net poate fi utilizat pentru: 

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 
b) formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei; 
c) defalcări în bugetul municipal; 
d) în alte scopuri, dacă nu contravin legislaţiei. 

56. Decizia de repartizare a profitului net se adoptă anual de către Consiliul-Director, la 
rropunerea Administratorului, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului ce urmează după anul de 
gestiune. 

VIII. TEMEIURILE DE REORGANIZARE SAU 
LICHIDARE ALE ÎNTREPRINDERII 

37. întreprinderea se reorganizează prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare 
iivizare, separare) sau transformare, în baza deciziei Fondatorului, în care se prevede modul şi 

"ermenele de transformare. 
>S. întreprinderea îşi încetează activitatea şi se lichidează în temeiurile prevăzute de 
egislaţie, inclusiv: 

atingerea scopului pentru care a fost constituită sau imposibilitatea atingerii lui; 
prin hotărîrea Fondatorului; 
prin hotărîrea instanţei de judecată; 
în cazul insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa 

masei debitoare. 
59. Lichidarea întreprinderii se efectuează de către comisia de lichidare, constituită prin 
roîărîrea Fondatorului, căreia i se transmit toate împuternicirile ce ţin de conducerea activităţii 
:urente a întreprinderii. 
40. în cazul reorganizării sau lichidării întreprinderii, lucrătorilor disponibilizaţi li se asigură 
- aspectarea drepturilor şi intereselor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
41. în cazul încetării activităţii întreprinderii, potrivit deciziei instanţei judecătoreşti 
; : mpetente, componenţa comisiei de lichidare, modul, termenele şi alte condiţii de activitate a ei 
ânt determinate de această instanţă. 
•2. Comisia de lichidare sau organul desemnat pentru lichidarea întreprinderii, va publica în 
:resa oficială un anunţ despre lichidarea acesteia, precizînd modul şi termenul limită în care 
:reditorii îşi pot înainta pretenţiile, va încasa datoriile debitorilor faţă de întreprindere şi va 
Înregistra pretenţiile creditorilor, informîndu-i despre lichidarea întreprinderii. 
45. După adoptarea deciziei de lichidare, conducerea întreprinderii care urmează a fi lichidată 
transmite comisiei de lichidare (organului abilitat) funcţiile sale administrative, inclusiv ţinerea 
arărilor de gestiune şi se încadrează în procesul de evaluare a patrimoniului efectiv al 
ntreprinderii. 
Comisia de lichidare (ca organ ce efectuează lichidarea) evaluează patrimoniul întreprinderii 
_chidate, întocmeşte bilanţul de lichidare şi îl prezintă Fondatorului întreprinderii, precum şi 
zstanţei de judecată sau arbitrajului care a adoptat decizia privind lichidarea întreprinderii, 

f i gu ră virarea datoriilor acesteia faţă de buget, celorlalte defalcări şi satisfacerea pretenţiilor 
istificate ale creditorilor potrivit bilanţului de lichidare a întreprinderii. 

44. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este efectuat de Fondator sau de către 
rrganul ce a iniţiat procedura şi Fondator. 
-5. Pentru daunele cauzate întreprinderii lichidate, precum şi creditorilor ei din culpa 
:omisiei de lichidare (organului care efectuează lichidarea), întreaga răspundere, prevăzută de 
egislaţia în vigoare, o poartă membrii comisiei de lichidare (organul care efectuează lichidarea). 



46. Decizia privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămase după satisfacerea 
justificate ale creditorilor şi membrilor colectivului de muncă, după definitivarea ai: 
şi recuperarea cheltuielilor suportate de lichidare, se adoptă de către Fondator. 
47. întreprinderea se consideră lichidată din momentul excluderii ei din Registr_ 
întreprinderilor şi organizaţiilor. 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

48. Prezentul Statut este întocmit în cinci exemplare, fiecare dintre ele avînd a c -
juridică. Anexele la Statut constituie parte integrantă a lui. 
49. Prezentul Statut, modificările şi completările acestuia intră în vigoare la data înrtş 
la Camera înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al RM. 
50. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toţi angajaţii întreprinderii. 
51. Litigiile apărute în procesul activităţii întreprinderii şi/sau reorganizării, lichidai 
soluţiona în instanţele de judecată competente. 



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului municipal Bălti 

Nr. b h l din n . O * 201 r 

REGULAMENTUL 
Consiliului-Director al întreprinderii municipale 

«Aprovizionare» 

1. Regulamentul Consiliului-Director al întreprinderii municipale «Aprovizionare» (în 
::ntinuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea privind administraţia publică 
:cală, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Regulamentul-model cu privire la 
-/deprinderea municipală, precum şi în baza Statutului întreprinderii municipale 
Aprovizionare» (în continuare - întreprindere). 

2. Regulamentul stabileşte competenţa, modul de desemnare şi activitate a Consiliului-
Director al întreprinderii (în continuare - Consiliul-Director). 

3. Consiliul-Director este organul colegial de administrare al întreprinderii, care reprezintă 
interesele întreprinderii şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea privind 
iininistraţia publică locală, Regulamentul-model cu privire la întreprinderea municipală, 
Statutul întreprinderii şi prevederile prezentului Regulament. 

4. Componenţa nominală a Consiliul-Director se aprobă prin dispoziţia primarului pe 
:erioada mandatului de consilier. 

5. Membrii Consiliului-Director, propuşi din partea colectivului de muncă, sînt aleşi la 
minarea generală (conferinţă) a colectivului de muncă. Administratorul întreprinderii nu poate 
f desemnat în calitate de membru al Consiliului-Director. 

6. Componenţa numerică al Consiliului-Director constituie trei persoane. 
7. în componenţa Consiliului-Director se includ, în mod obligatoriu, reprezentantul 

Fondatorului (Consilierul), reprezentanţi ai primăriei şi colectivului de muncă. 
8. Membru al Consiliului-Director nu poate fi persoana declarată lipsită de capacitatea de 

exerciţiu sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de 
mită, precum şi pentru alte infracţiuni economice, căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. 

9. Conform legislaţiei, membrii Consiliului-Director răspund solidar faţă de întreprindere 
:entru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislaţie, a deciziilor adoptate de ei, 
a Statutului întreprinderii şi a Regulamentului Consiliului-Director. Membrul Consiliului-
Director care a votat împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă 
in procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul 
Tonsiliului-Director care nu a participat la şedinţa respectivă. 

10. Membrul Consiliului-Director poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă a acţionat conform documentelor întreprinderii, 
indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă sau în limitele unui risc normal de 
rroducţie sau gestiune. 

11. Consiliul-Director: 
a) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii; 
b) asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii; 
c) soluţionează, cu acordul Fondatorului, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în 

asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea din ele; 
d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul 

rierderea) perioadei de gestiune; 
e) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a 

Întreprinderii, precum şi după caz rezultatele auditului activităţii economico-financiare; 
f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea 

stabilită de Fondator; 
g) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea Statutului 

Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei; 
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h) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la 
activităţii economico-financiare a întreprinderii; 

i) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului ne: 
întreprinderii şi informează Fondatorul; 

j) aprobă, la propunerea Administratorului, în conformitate cu legislaţia 
organizaţional-economică, componenţa numerică a întreprinderii, fondul sau norr. 
retribuire a muncii angajaţilor; 

k) aprobă regulamentele filialelor şi ale reprezentanţelor întreprinderii, ae r 
privind numirea sau eliberarea conducătorilor acestora, privind stabilirea cuantumul , 
muncii lor, al recompenselor şi compensaţiilor, aprobă raporturile trimestriale ş: 
filialelor şi reprezentanţelor; 

1) examinează şi coordonează materialele ce ţin de darea în arendă (locaţiune 
în gaj a bunurilor întreprinderii, comercializarea activelor neutilizate în procesul 
casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, transmiterea fondurilor fixe şi a altor ac: 
deciziile respective şi le înaintează Fondatorului pentru aprobare; 

m) decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului întreprinderii; 
n) aprobă, la propunerea Administratorului, regulamentele interne ale întreprind. -
o) examinează şi informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalul 
12. Şedinţele Consiliului-Director se convoacă de preşedintele acestuia sau, în 

unul din membri, în caz de necesitate, însă nu mai rar decît odată în trimestru. Ordiri. 
materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului cel tîrziu cu 5 zile 
ziua şedinţei. 

13. Şedinţa Consiliului-Director se consideră deliberativă dacă la ea participă tc : 
acestuia. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor. Şedinţa Consiliului-Lr 

consemnează în proces-verbal. 
14. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului-Director se întocmeşte în termen de " 

data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, care este semnat de toţi membrii I 
participanţi la şedinţă. 

15. Consiliul-Director nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desri 
Administrator, conform contractului. 

16. Membrul Consiliului-Director se revocă de către Fondator în caz de: 
a) încălcare a legislaţiei; 
b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii); 
c) lichidare a întreprinderii; 
d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. 
17. Conform deciziei Consiliului-Director, atribuţiile de secretar al Consiliulu;-

sînt exercitate de către unul din membrii Consiliului sau de un angajat al întreprinderii 
18. La şedinţele Consiliului-Director se invită Administratorul întreprinderii, 

alte persoane, fară drept de vot. 
19. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui. 



Приложение №3 
к решению Совета мун. Бэлць 

№ з / У5 О Т с ? .2011 года 

Перечень имущества, 
являющегося собственностью примэрии мун.Бэлць, 

и передаваемого в хозяйственное ведение 
МП "Апровизионаре" 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Инвентарный 

номер 

Адрес 

(место расположения) 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Общая площадь 

на уровне земли 

(кв. м) 

количество этажей* 

Внутренняя 

площадь 

(Согласно 

инвентарному делу) 

(кв.м) 

Первоначальная 

стоимость 

(лей) 

Износ 

(леи) 

Остаточная 

стоимость 

(леи) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1. Здания 
1 Административное здание 1 3 ул. Свободы, 16 1 9 9 8 470 3 9 8 2 3 0 2 3 9 2 3 0 2 3 9 0 

ИТОГО: 470 398 230239 230239 0 

2. Передаточные устройства 
Протяженность 

метров 

Количество 

единиц 
2 Газопровод 3 5 Проспект Победы, 72 0 1 . 0 7 . 2 0 0 4 2 1 1 3 8 3 4 2 , 4 2 1 5 3 3 , 7 2 3 6 8 0 8 , 7 

0 

ИТОГО: 21 1 38342,42 1533,72 36808,7 

3. Машины и оборудования 

Количество 

единиц 
3 Сигнализация здания 4 3 2 0 0 6 1 8 3 2 9 8 3 2 9 0 

4 Пожарная сигнализация здания 6 0 2 0 1 1 1 4 5 7 6 1 9 0 , 6 8 4 3 8 5 , 3 2 

5 Компьютер 5 2 2 0 0 7 1 5 2 8 0 5 2 8 0 0 

6 Компьютер 3 9 2 0 0 6 1 8 7 1 0 8 7 1 0 0 

7 Компьютер 4 0 2 0 0 6 1 1 2 1 9 5 1 2 1 9 5 0 

8 Принтер 3 8 2 0 0 6 1 2 7 5 1 , 1 7 2 7 5 1 , 1 7 0 

9 Принтер 4 2 2 0 0 6 1 4 0 6 5 , 3 3 4 0 6 5 , 3 3 0 

10 Кассовый аппарат 4 4 2 0 0 7 1 2 1 6 0 2 1 6 0 0 

11 Печь хлебопекарная 3 6 2 0 0 5 1 1 0 7 1 3 2 , 0 8 1 5 3 0 4 , 5 6 9 1 8 2 7 , 5 2 

12 Печь подовая й4-2 4 5 2 0 0 7 1 1 1 1 9 8 , 2 6 6 6 5 , 5 4 5 3 2 , 7 

13 Шкаф пекарный, шпх,3 1 1 9 9 7 1 3 8 0 0 3 8 0 0 0 

14 Жарочный шкаф 6 1 9 8 8 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 



15 Жарочный шкаф 7 1988 1 5000 5000 0 
16 Жарочный шкаф 33 2004 1 6500 2244,04 4255,96 
17 Тестомес 2 1997 1 4700 4318,93 381,07 
18 Тестомес 32 2004 1 4500 1087,5 3412,5 
19 Миксер 59 2010 1 12835,7 1283,52 11552,18 
20 Мясорубка 55 2009 1 3128 3128 0 
21 Весы торговые 54 2009 1 3288 1315,2 1972,8 
22 Холодильная витрина 61 2011 1 6455 0 6455 
23 Холодильная витрина 56 2009 1 14013,42 1712,7 12300,72 
24 Холодильный ларь 62 2011 1 5002,8 0 5002,8 
25 Холодильник 34 2004 1 5500 2383,63 3116,37 
26 Холодильник 53 2008 1 5300 4372,5 927,5 

ИТОГО: 24 251419,7 101297,26 150122,44 

4. Транспортные средства 
Количество 

единиц 
27 Автомобиль VOLKSWAGEN 30 2004 1 74208 44837,3 29370,7 

ИТОГО: 1 74208 44837,3 29370,7 

ВСЕГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 594209,12 377907,28 216301,84 


