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DECIZIE
s.Chetriș

Nr. 1 /12

Cu privire la aprobarea Statutului î. M. „ CHETRIȘ - CERVICE ”.

In scopul îmbunătățirii calității și accesibilității serviciilor comunale prestate 
locuitorilor comunei Chetriș și în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.484 din 
18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 
nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, 
art. 14 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 26.12.2006, art.9 
din Legea privind proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523— 
XIV din 16.07.1999, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 - 
XVI din 28.12.2006, art. 179 din Codul Civil al RM nr.l 103 -XV din 06.06.2002, 
Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523- 
XIV din 16.07.1999, Legea nr,121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice, Legea privind întreprinderea de Stat și întreprinderea 
Municipală nr.246 din 23.11.2017, Legea privind actele normative nr. 100 din 
22.12.2017 Consiliului comunal DECIDE :

1. Se aprobă Statutul întreprinderii Municipale „ CHETRIȘ - CERVICE ” în redacție 
nouă, (anexa nr.l).

2. Se aprobă Regulamentul consiliului de administrație al întreprinderii Municipale ,, 
CHETRIȘ - CERVICE ” ( anexa nr.2 ).

3. Se aprobă Regulamentul comisiei de cenzori al întreprinderii Municipale ,, 
CHETRIȘ - CERVICE ” ( anexa nr.3 ).

4. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii Municipale ,, CHETRIȘ 
- CERVICE ” anexa nr.4).

5. Se aprobă modelul contractului individual de muncă al administratorului 
întreprinderii Municipale „ CHETRIȘ - CERVICE ” (anexa nr.5 ).

6. Se obligă directorul interimar al întreprinderii Municipale „ CHETRIȘ 
CERVICE ” dl . Galina Condru să înregistreze Statutul în redacție nouă la IP 
„Agenția Servicii Publice”.
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7. Se abrogă pct.3 al Deciziei Consiliului comunal Chetriș nr. 7/8 din 12.11.2015,, 
Cu privire la fondarea întreprinderii municipale ” .

8. Prezenta decizie întră în vigoare Ia data publicării în Registrul de stat al actelor 
locale .

9. Responsabil de executarea prezentei decizii se numește primarul comunei , D-l 
Constantin Condru .
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