
1 
 

 

Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.9/2 din 28.09.2022 

,,Cu privire la asigurarea procesului de calculare                                                                                                

și achitare a dividentelor/defalcărilor la buget de către                                                                                                                                                        

întreprinderile de stat, municipale și societățile pe                                                                                           

acțiuni cu cota de participare a statului”. 

          În temeiul prevederilor stipulate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022, 

a ordinului Ministerului Finanțelor nr.208 din 2015, cu modificările ulterioare, a 

ord. 153 din 27.12.2021 ,,Cu  privire la modul de achitare și evidență a plăților la 

bugetul public national prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor” , a art.7 

alin. (6) din Codul fiscal, a Legii nr.397/XV-2003 privind finanțele publice locale, 

Legea nr. 204 din 24.12.2021 pentru modificarea unor acte normative, a art.20 din 

Legea nr. 845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr. 

1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea181/2014 a finanțelor publice și 

responsabilității bugetar - fiscale, a Hotărârii Guvernului RM nr.110/2011 ,,Cu 

privire la unele aspecte ce țin de repartizarea net anuală a Societăților pe acțiuni cu 

cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat”, Hotărârea Guvernului 

nr.387/1994 cu privire la aprobarea Regulamentului –model al Întreprinderii 

municipale, precum și luând drept temei anexa 3
1
, Hotărârea Guvernului 

nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale a Cancelariei de Stat, Colegiul 

Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.26/1-06/2-01-4699 din 27.09.2022, prezentată de 

dna Mariana Roman, șefă, Direcția Deservire Fiscală Bălți.      

2. Direcția  Deservire Fiscală Bălți: 

2.1. - va  asigura evidența defalcărilor la bugetul de stat realizată de către 

întreprinderile de stat, municipale și societățile pe acțiuni din profitul net obținut, 

în proporția prevăzută de legislația în vigoare;  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
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MD-3100, RepublicaMoldova 
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2.2. - va ține la control defalcările în bugetul autorității administratv -teritoriale 

întreprinse de către întreprinderile municipale, conform art.31 alin (4) din Legea 

nr.181/2014; 

2.3. - va evalua rapoartele societăților pe acțiuni privind dividentele calculate în 

funcție de rezultatele activității din anul de gestiune. 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 

E.Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

 

                                                                                                                                        

            

 

 Președintele Colegiului consultativ, /semnat electronic/  Vladimir Rusu 

            constituit în mun. Bălți, 

            șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, 

            Reprezentantul Guvernului în teritoriu         
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