
REPUBLICA MOLDOVA 
PROIECT

coNsrr-,rul onA$ENESc cuPcrNr

DECIZIE

Cu privire la aprobarea Regulamentului

Consuliului de administrafie
i. M. ,,Gospodiriei Locativ Comunale Cupcini"

in temeiul art.I4 alin.(Z) din Legea rr.436 din 28.12.2006 privind

administralia publici 1oca15,in conformitate cu Legea Republicii Moldova

nr.t00l20I7 cu privire Ia actele normative; Legii nr.24612017 cu privire la

intreprinderea de stat qi intreprinderea municipal, hotdrirea Guvernului nr.484 din

18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea in

aplicare a Legii nr.246120!7 cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea

municipall, avintl, al Comisiei de specialitate , Consiliul origenesc Cupcini

DECIDE:

l. Se aproba Regulamentul Consiliului de administralie a tntreprinderii

Municipale,,Gospoddriei Locativ Comunale Cupcini".

2. Controlul indeplinirii prezenteiDecizii se atribuie dnei Ludmila Magu,

primarul oraqului CuPcini.

3. Prczenta decizie se publicd in Registrul de Stat al Actelor Locale gi se

aduce |a cunoqtintd Oficiului Teritorial Edine! al Cancelariei de Stat.

Presedintele

Secretar interimar al Consiliului

Autor de proiect

Lidia Tomagevschi

Ludmila Magu
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REGULAMENTUL.-
Consiliului de administrafie at intreprinderii Municipale,Gospodiriei

Locativ Comunale CuPcinitt 
A

1. Regulamentul-model al Consiliului de administra{ie al Intreprinderii de

Stat (in continuare - Regulament) stabilegte competenta, modul de desemnare 9i

activitate a Consiliului de administralie al intreprinderii de Stat (in continuare -
C onsiliul de adminis tralie).

2.Consiliul de administra{ie este organul colegial de administrare a

intreprinderii de Stat (in continuare - intreprindere), care reprezintd interesele

statului gi igi exercitd activitatea in conformitate cu Legea nr.246120I7 cu

privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea municipald, statutul

intreprinderii qi prevederile prezentului Regulament.

3.Preqedintele Consiliului de administralie se desemneazi de cdtre

fondator din cadrul membrilor Consiliului de administralie. Secretarul

Consiliului de administratie se desemneazd de cdtre Consiliul de administralie

din cadrul angajalilor intreprinderii. Activitatea secretarului poate fi remunerat5

din contul resurselor financiare ale intreprinderii. Remunetaea secretarului se

stabilegte de c6treConsiliul de administralie.

4. Componenla numericd a Consiliului de administratie este de 5(cinci)

persoane, in funclie de indicii economico-financiari (numdrul mediu scriptic al

personalului, veniiul din vinzdri etc.) ai intreprinderii.

5. Membru al Consiliului de administralie nu poate fi:

1 ) admini stratorul autoritdtii publice centrale ;

2) persoana cate are o vechime total[ de muncd mai micd de 3 ani;r

3i ud-ini rtratorul gi c ontabilul, q ef ai intreprinderii ;

, 4) membrul Comisiei de cenzori;

5) persoana condamnatd, prin hotdrire definitivd gi irevocabild a instantei

de judecatd, pentru infractiuni in privinla patrimoniului, infracliuni de corup(ie in

sectorul privat, care cade sub incompatibilitdlile gi restricliile prevdzute la

art. l6-2t din Legea nr. 13312016 privind declararea averii gi a intereselor

personale, pt.tu* gi cdreia nu i-au fost stinse antecedentele penale'

6.in cazgl in care membrul Consiliului de administrafie se afl6 in una din

situaliile p revdntte la pct. 5, el este obligat sd comunice preqedintelui Consiliului

de administrafie qi fondatorului despre existenfa incompatibilitefl i.

7. Membrii Consiliului de administralie iqi exercitd atributiile prin cumul

cu func{ia lor de baz6.



8. Membrii Consiliului de administralie poarti rdspundere fal6 de

intreprindere pentru prejudiciile rezultate din ildeplinirea deciziilor adoptate de

ei cu abateri de 1a i.girtu1i., de la statutul intreprinderii 9i de la prezentul

Regulament. Membrulbonsiliului de administralie care a votat impotriva unei

urtf.l de decizii este scutit de repararea prejudiciilor, dacd in procesul-verbal al

gedinlei a fost consemnat dezacordul lui sau dacd acesta aprezentat la procesul-

verbai o opinie separatd. Membrul Consiliului de administralie este scutit de

rcpararea prejudiciilor cauzate in timpul indeplinirii obligaliilor sale dacd eI a

aclionat conform indicaliilor in scris ale fondatorului, a cdror autenticitate nu a

putut fi pusd la indoiald.

9. Demisia sau revocarea membrului Consiliului de administralie nu il

scutegte pe acesta de obligalia de areparaprejudiciile cauzate din vina lui.

10. Consiliul de administralie ate urmdtoarele atribu{ii:

1) aprob6 planul trienal de afaceri aI intreprinderii gi monitorizeazd

executarea acestuia;

2) stabileqte indicatorii de performanlE ai fntreprinderii 9i criteriile de

evaluare linind cont de specificul 9i domeniul de activitate;

3) prezintd fondatorului propuneri pentru imbundtdlirea managementului

9 i efi ci enii zar ea activitdli i intreprinderii ;

4) examineazd dareade seamd trimestriald gi anuald a administratorului cu

privire la activitatea economico-fi nanc iard a Intreprinderii;

5) prezintdfondatorului darea de seamd anuald cu privire la activrtatea sa;

Oj rntpprinde mdsuri pentru asigurarea integritSlii qi a folosirii eficiente a

bunurilor Intreprinderii, inclusiv adoptd decizii privind oportunitatea

comercializdrii sau d6rii in localiunelarendd ori comodat a activelor neutilizate

ale intreprinderii, privind oportunitatea casirii bunurilor raportate la mijloacele

fixe, a gajdrii bunurilor pentru oblinerea creditelor bancare, a acorddrii

sponsorizdrii;

7) dup6 primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobd prelul minim

de expun.r. tu vinzare al bunului neutilizat, a cdrui valoare de pia!6 constituie

peste 25%din valoarea activelor nete ale intreprinderii;

8) monitorizeazd derularea situaliilor litigioase qi asigurd informarea

fondatorului;
9) exami neazd rapoartele organelor de control, raportul auditorului 9i

scrisoarea c6tre conduceie emisd de intitatea de audit gi aprobd planul de acliuni

privind inldturarea incdlcdrilor identificate;

10) aproba devizul anual de venituri gi cheltuieli, statul de personal al

intreprinderii gi fondul de salatizare;
^ 

11) prezint1 fondatorului propuneri privind premierea sau sanclionarea

administratorului;
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12) prezintd fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social,

modificarea qi completarea statutului lntreprinderii, rcorganizarea sau lichidarea

acesteia;

13) selecteazd prin concurs candidatura administratorului Intreprinderii gi

o propune fondatorului spre desemnare;

14) coordoneazd gi prezintd fondatorului spre aprobare propunerea de

repartizare a profitului net anual al intreprinderii;

15) aprobd decizii privind plafonul concret al salariului administratorului

intreprinderii, pasibil limitdrii, pentru anul in curs;

16) selecteazd entitatea de audit pentru efectuarea auditului situatiilor

financiare anuale;

17) asigurS transparen{a procedurilor de achizifie a bunurilor, a lucrdrilor

qi a serviciilor destinate acoperirii necesitdlilor de producere gi asigurbrii bazei

tehnico-materiale;

18) aprob d achizilionarea de cdtre lntreprindere a bunurilor gi a serviciilor

a cdror valoare de piala constituie peste 25Yo din valoarea activelor nete ale

intreprinderii, conform ultimei situalii financiare, sau depSgegte 400 000 de lei;

19) aprobd regulamentele interne ce lin de activitatea Intreprinderii.

in Regulamentul Consiliului de administralie pot fi prevdzute gi alte

atribulii ale Consiliului de administralie, care nu contravin legislaliei.

11. Consiliul de administralie nu are dreptul sd intervind in activitatea

operalionald a administratorului, cu excep{ia cantrilor prevdzrtte de legislatie, de

statut gi de prezentul Regulament.

12. Membrul Consiliului de administratie interesat de efectuarea de cdtte

intreprindere a tranzacliei cu conflict de interese este obligat sd comunice

administratorului gi preqedintelui Consiliului de administralie despre existenta

conflictului de interese intre intreprindere gi acesta qi/sau persoanele apropiate

ale acestuia pind la luarea deciziei privind incheierea tranzacliei cu conflict de

interese, prezentind informalia despre :

1) situalia care conduce |a crearea conflictului de interese;

2) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau alte active

aferente tranzac\iei cu conflict de interese.

13. La cererea Consiliului de administratie sau a administratorului,

membrul Consiliului de administralie interesat de efectuarea de cdtre

intreprindere a tranzac\iei, in cantl in care nu a comunicat despre existenla

conflictului de interese conform pct. 12 gi/sau a votat pentru incheierea unei

traruac\ii cu conflict de interese, este obligat sd repare prejudiciul cauzat

intreprinderii gi sd compenseze venitul ratat al acesteia.

sau prezentarea cu intirziere a informatiei

Consiliului de administratie interesali de
14. Pentru neprezentarca

specificate la pct.12, membrii
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efectuarea de cdtre Intreprindere a tranzac\iei cu conflict de interese rdspund in
conformitate cu legislatia.

15. Imputernicirile de membru al Consiliului de administralie inceteazdla
expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de cdtre
fondator, la inilierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a intreprinderii,
precum qi la cererea membrului.

16. Membrul Consiliului de administralie se revoci de cdtre fondator in
cazul absentdrii nemotivate la 3 gedin{e consecutive, al incdlcirii legislaliei sau a
prezentului Regulament, cu informarea membrului in cauzd.

17. $edinla Consiliului de administralie se convoacd de cdtre preqedinte
gi/sau la solicitarea a cel pulin 1/3 din membri, insi nu mai rar decit o dat5 in
trimestru. Ordinea de zi gi materialele gedinlei se aduc la cunogtinfa membrilor
Consiliului de administratie, cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte de ziua
gedinlei, de cdtre secretarul Consiliului de administralie.

18. $edin{a Consiliului de administratie poate avea loc cu prezenla
nemijlocitd a membrilor sau prin corespondenfd gi este deliberativd dacd Ia ea
participd cel putin 213 dinmembri.

l9.HotdririleConsiliului de administratie se adoptd cu votul majoritdlii
membrilor desemnati in consiliu, cu excepliatranzacliei cu conflict de interese.
Decizia privind incheierea tranzacfiei cu conflict de interese se ia de cdtre
Consiliul de administra{ie in cazul unanimitilii voturilor membrilor sdi, cu
excepli a p ers oanelor interes ate de incheiere a tr aruacliei.

20. Membrul Consiliului de administralie interesat de efectuarea
tranzacliei cu conflict de interese va trebui si pdrdseascd gedinta Consiliului de
administratie la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la incheierea
acesteia. Prezenla acestei persoane la gedinla Consiliului de administrafie se ia in
considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rerLrltatului votului se

considerd cd aceastd persoand nu a participat la votare.

21. Dacd membrilor Consiliului de administralie nu le erau cunoscute
toate circumstantele legate de incheierea ftanzacliei cu conflict de interese gi/sau
aceastd tranzactie a fost incheiati prin incdlcarea prevederilor Legii
nr.246/2017ctt privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea municipald,
Consiliul de administratie este obligat sd ceard administratorului intreprinderii:

1) si renunte la incheierea unei astfel de tratuaclii ori sd rezolulioneze
contractul incheiat cu conflict de interese; sau

2) sd asigure, in condiliile legislatiei, repararea de cdtre persoana
interesatd a prejudiciului cauzat intreprinderii prin efectuarea acest eitranzaclii.
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22. $edinfele Consiliului de administra{ie se conserlneazd in procese-
verbale, care se semneazd de cdtre toli membrii consiliului participan{i la qedinJd
gi se pdstreazd.la secretarul consiliului.

23. Procesul-verbal al gedinlei Consiliului de administralie se intocmegte
in termen de 5 zile de la data desf6;urdrii gedinfei, in cel putin doud exemplare,
gi cuprinde:

l) data gi locul desfbqurdrii gedintei;

2) numele qi prenumele persoanelor care au participat la gedintd, inclusiv
ale pregedintelui gi secretarului qedinlei;

3) ordinea de zi;
4) tezele principale ale cuvintirilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea

numelui qi prenumelui vorbitorilor;
5) rezultatul votului qi deciziile luate;

6) anexele la procesul-verbal.

^ 24, La qedintele Consiliului de administralie pot fi invitali administratorul
Intreprinderii, membrii Comisiei de cenzori, precum gi alte persoane, ftrd drept
de vot.

25. Cuantumul retribuliei muncii membrilor Consiliului de administralie
se stabilegte de citre fondator, inmodul prevdnft de Regulamentul privind modul
de selectare gi numire a administratorului, a membrilor consiliului de
administralie gi ai comisiei de cenzori ale intreprinderilor de stat gi condiliile de
remunerare a acestora, aprobat de Guvern.

26,Prezentul Regulament intrd in vigoare la data aprobdrii de cdtre
fondator.
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