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DECIZIE Proiect
nr. 7/2

din 40 .11.2021

Cu privire la desemnarea administratorului 
întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimişlia”

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. i) alin (3), art.73 alin. (3) din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2), lit. g), din Legea cu privire 
la actele normative, nr. 100 din 22.12.2017, art. 7 alin. (3) din Legea întreprinderii de stat şi 
municipală nr. 246 din 23.11.2017, p. 2-54 din Hotărârea de Guvern nr. 484 din 18.10.2019 
privind aprobarea unor acte normative de punere în aplicarea a Legii cu privire la întreprinderea 
de stat şi întreprinderea municipală nr. 246/2017, Decizia Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 1/8 
din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii Municipale şi contractul 
individual de muncă al administratorului ÎM, Decizia Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 4/3 din 
24.06.2020 „Cu privire la ÎM “Servicii Publice Cimişlia””, în baza procesului verbal al Comisiei 
de Concurs din 08.09.2021, cererii nr. 80 din 03.11.2021, depusă de Dl Molişteanu Veaceslav, 
Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. Se desemnează administrator al ÎM „Servicii Publice Cimişlia” or. Cimişlia, D-ul 
Molişteanu Veaceslav, pe o perioada de 5 ani din ziua semnării Contractului Individual 
de Muncă.

2. A împuternici primarul or. Cimişlia, D-ul Sergiu Andronachi, să semneze contractul 
individual de muncă cu administratorul ÎM.„Servicii Publice Cimişlia” .

3. Consiliul de administrare al ÎM „Servicii Publice Cimişlia”, va urmări respectarea 

prezentei Decizii.
4. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 

Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:

Secretarul Consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ
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Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. 7/2 din 40.11.2021 

„Cu privire la numirea administratorului întreprinderii Municipale „Servicii Publice
Cimişlia””

în conformitate cu Decizia Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. nr. 4/3 din 24.06.2020 „Cu 
privire la ÎM “Servicii Publice Cimişlia””, a fost aprobat prin anexa nr. 3 Regulamentul pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia de administrator al ÎM “Servicii Publice 
Cimişlia”, în baza căruia s-a organizat şi desfăşurat concursul. în conformitate cu procesul verbal 
al Comisiei de concurs, a fost desemnat câştigător Dl Molişteanu Veaceslav. în conformitate cu 
p. 40 al Statutului IM “Servicii Publice Cimişlia”, „fondatorul desemnează şi eliberează din 
funcţie administratorul întreprinderii”, iar în baza p. 54 al Regulamentului susmenţionat 
„fondatorul în termen de o lună de la primirea rezultatelor concursului încheie contractul cu 
administratorul ”. Se propune de a desemna administratorul al ÎM „Servicii Publice Cimişlia”, 
pe o perioadă de 5 ani şi de a împuternici primarul or. Cimişlia, D-ul Sergiu Andronachi, de a 
semna Contractul Individual de muncă în conformitate cu modelul acestuia aprobat prin Decizia 
Consiliului orăşenesc nr. 1/8 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii 
Municipale şi contractul individual de muncă al administratorului ÎM.

Sergiu SUHAN
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