
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CAU§ENI 

CONSILIUL ORA$ENESC CAU§ENI

DECIZIA nr. 1/19
din 24 ianuarie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului 

de administrate al intreprinderii Municipale

„Ара-Canal Causeni,,

Avind invedere:

Hotarirea Guvemului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte 

normative privind punerea in aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la 

intreprindereade stat si intreprinderea municipale,

in temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1) lit.m), (2), 19 (3), 20 (5) din Legea 

privind administrafia publica locala nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul 

ora§enesc Cau§eni, DECIDE:

l.Se aproba Regulamentul Consiliului de administrate al intreprinderii Municipale 

,,Apa-Canal„ Causeni, conform anexelor nr.l parte integrate a prezentei Decizii.

2.Prezenta Decizie se comunica:

- Primarului or. Causeni;

- Directorul intreprinderii Municipale ,,Apa-Canal„ Causeni;

- Oficiului Teritorial Cau§eni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova si se 
aduce la cuno§tinla publica prin intermediul afi§arii.

PRE$EDINTELF 
§EDINTEI 

Sergiu Gogu

RUL CONSILIULUI ORA$ENESC



APROBAT:

(fondatorul intreprinderii de slat)

(semnatura, §tampila, data)

RE GUL AMENTUL
/V

Consiliului de administrate al Intreprinderii Municipale 

,,Apa-CanaI„ Causeni

1. Regulamentul al Consiliului de administrate al Intreprinderii Municipale (in 

continuare -  Regulament) stabile§te competenta, modul de desemnare §i activitate a
/V

Consiliului de administrate al Intreprinderii Municipale in continuare -  Consiliul 

de administrate).

2. Consiliul de administrate este organul colegial de administrare a Intreprinderii 

Municipale (in continuare -  Intreprindere), isi exercita activitatea in conformitate 

cu Legea nr. 246/2017 cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea 

municipals, statutul Intreprinderii §i prevederile prezentului Regulament.

3. Pre§edintele Consiliului de administrate se desemneaza de catre fondator din 

cadrul membrilor Consiliului de administratie. Secretarul Consiliului de 

administratie se desemneaza de catre Consiliul de administratie din cadrul
9 9

angajatilor Intreprinderii. Activitatea secretarului poate fi remunerata din contul 

resurselor financiare ale intreprinderii. Remuneraea secretarului se stabileste de 

catreConsiliul de administratie.

4. Componen(a numerica a Consiliului de administrate este de 3 persoane.

5. Membru al Consiliului de administrate nu poate fi:

1) administratorul autorita(ii publice centrale;

2) persoana care are о vechime totala de munca mai mica de 3 ani;



3) administratorul si contabilul-sef ai intreprinderii;

4) membrul Comisiei de cenzori;

5) persoana condamnata, prin hotarire defmitiva §i irevocabila a instan^ei de 

judecata, pentru infrac|iuni in privin|a patrimoniului, infracpuni de corupvie in 

sectorul privat, care cade sub incompatibilita^ile §i restricpile prevazute la art. lb-

21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii §i a intereselor personale, 

precum §i careia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

6. in cazul in care membrul Consiliului de administratie se afla in una din situatiile
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prevazute la pet. 5, el este obligat sa comunice presedintelui Consiliului de 

administratie si fondatorului despre existenta incompatibilitatii.

7. Membrii Consiliului de administrate i§i exercita atrib utile prin cumul cu funepa 

lor de baza.

8. Membrii Consiliului de administrate poarta raspundere fa^a de Intreprindere 

pentru prejudiciile rezultate din indeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la 

legislate, de la statutul intreprinderii §i de la prezentul Regulament. Membrul 

Consiliului de administrate care a votat impotriva unei astfel de decizii este scutit 

de repararea prejudiciilor, daca in procesul-verbal al §edinlei a fost consemnat 

dezacordul lui sau daca acesta a prezentat la procesul-verbal о opinie separata. 

Membrul Consiliului de administrate este scutit de repararea prejudiciilor cauzate 

in timpul indeplinirii ob ligato r sale daca el a actonat conform ind icato r in scris 

ale fondatorului, a caror autenticitate nu a putut fi pusa la indoiala.

9. Demisia sau revocarea membrului Consiliului de administrate nu il scute§te pe 

acesta de obligafia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

10. Consiliul de administrate are urmatoarele atributi:
/V

1) aproba planul trienal de afaceri al Intreprinderii si monitorizeaza executarea

acestuia;

2) stabile§te indicatorii de performan^a ai Intreprinderii si L 

tnind cont de specificul §i domeniul de activitate;



3) prezinta fondatorului propuneri pentru imbunatafirea managementului §i 

eficientizarea activitapi Intreprinderii;

4) examineaza darea de seama trimestriala si anuala a administratorului cu privire la 

activitatea economico-fmanciara a intreprinderii;

5) prezinta fondatorului darea de seama anuala cu privire la activitatea sa;

6) intreprinde masuri pentru asigurarea integritapi §i a folosirii eficiente a bunurilor 

intreprinderii, inclusiv adopta decizii privind oportunitatea comercializarii sau darii 

in locapune/arenda ori comodat a activelor neutilizate ale intreprinderii, privind 

oportunitatea casarii bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajarii bunurilor pentru 

obpnerea creditelor bancare, a acordarii sponsorizarii;

7) dupa primirea acordului prealabil al fondatorului, aproba prepal minim de 

expunere la vinzare al bunului neutilizat, a carui valoare de pia|a constituie peste 

25% din valoarea activelor nete ale intreprinderii;

8) monitorizeaza derularea situapilor litigioase §i asigura informarea fondatorului;

9) examineaza rapoartele organelor de control, raportul auditorului §i scrisoarea 

catre conducere emisa de entitatea de audit §i aproba planul de acpuni privind 

inlaturarea incalcarilor identificate;

10) aproba devizul anual de venituri §i cheltuieli, statul de personal al intreprinderii 

§i fondul de salarizare;

11) prezinta fondatorului propuneri privind premierea sau sancponarea 

administratorului;

12) prezinta fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social,
/V

modificarea §i completarea statutului Intreprinderii, reorganizarea sau lichidarea 

acesteia;

13) selecteaza prin concurs candidatura administratorului intreprin 

fondatorului spre desemnare;

14) coordoneaza si prezinta fondatorului spre aprobare propu 

profitului net anual al intreprinderii;

opune



15) aproba decizii privind plafonul concret al salariului administratorului 

Intreprinderii, pasibil limitarii, pentru anul in curs;

16) selecteaza entitatea de audit pentru efectuarea auditului situapilor fmanciare 

anuale;

17) asigura transparent procedurilor de achizipe a bunurilor, a lucrarilor §i a 

serviciilor destinate acoperirii necesitaplor de producere §i asigurarii bazei tehnico- 

materiale;

18) aproba achiziponarea de catre Intreprindere a bunurilor §i a serviciilor a caror
/V

valoare de piafa constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Intreprinderii, 

conform ultimei situapi fmanciare, sau depa§e§te 400 000 de lei;

19) aproba regulamentele interne ce pn de activitatea intreprinderii.

in Regulamentul Consiliului de administrape pot fi prevazute si alte atribupi ale 

Consiliului de administrape, care nu contravin legislapei.

11. Consiliul de administrape nu are dreptul sa intervina in activitatea operaponala a 

administratorului, cu exceppa cazurilor prevazute de legislape, de statut §i de 

prezentul Regulament.

12. Membrul Consiliului de administrape interesat de efectuarea de catre 

intreprindere a tranzacpei cu conflict de interese este obligat sa comunice 

administratorului §i presedintelui Consiliului de administrape despre existent 

conflictului de interese intre intreprindere §i acesta §i/sau persoanele apropiate ale 

acestuia pina la luarea deciziei privind incheierea tranzacpei cu conflict de interese, 

prezentind informapa despre:

1) situapa care conduce la crearea conflictului de interese;

2) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele fmanciare sau alte active aferente 

tranzacpei cu conflict de interese.

13. La cererea Consiliului de administrape sau a 

Consiliului de administrape interesat de efectuarea de 

tranzacpei, in cazul in care nu a comunicat despre existent



conform pet. 12 §i/sau a votat pentru incheierea unei tranzaefii cu conflict de 

interese, este obligat sa repare prejudiciul cauzat Intreprinderii §i sa compenseze 

venitul ratat al acesteia.

14. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu intirziere a informat ei specificate la 

pet. 12, membrii Consiliului de administrate interesati de efectuarea de catre 

Intreprindere a tranzaepei cu conflict de interese raspund in conformitate cu 

legislafia.

15. imputemicirile de membru al Consiliului de administrate inceteaza la expirarea 

termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de catre fondator, la 

inifierea procedurii de insolvabilitate/lichidare a Intreprinderii, precum §i la cererea 

membrului.

16. Membrul Consiliului de administrate se revoca de catre fondator in cazul 

absentarii nemotivate la 3 §edinfe consecutive, al incalcarii legislate! sau a 

prezentului Regulament, cu informarea membrului in cauza.

17. §edinfa Consiliului de administrate se convoaca de catre pre§edinte §i/sau la 

solicitarea a cel pufin 1/3 din membri, insa nu mai rar decit о data in trimestru. 

Ordinea de zi §i materialele §edinfei se aduc la cuno§tinfa membrilor Consiliului de 

administrate, cu cel pufin 5 zile lucratoare inainte de ziua §edinfei, de catre 

secretarul Consiliului de administrafie.

18. §edinfa Consiliului de administrafie poate avea loc cu prezenfa nemijlocita a 

membrilor sau prin corespondenfa §i este deliberativa daca la ea participa cel pufin 

2/3 din membri.

19. HotaririleConsiliului de administrate se adopta cu votul majoritafii membrilor 

desemnafi in consiliu, cu exceptia tranzactiei cu conflict de interese. Decizia 

privind incheierea tranzaefiei cu conflict de interese se ia de catre Consiliul de 

administrate in cazul unanimitatii voturilor membrilor sai, cu excor>tia: persoanelor 

interesate de incheierea tranzaefiei.

20. Membrul Consiliului de administrate interesat de eh 

conflict de interese va trebui sa paraseasca §edin|a Consiliul



care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la incheierea acesteia. Prezenfa acestei 

persoane la §edinfa Consiliului de administrate se ia in considerare la stabilirea 

cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se considera ca aceasta persoana 
nu a participat la votare.

21. Daca membrilor Consiliului de administrate nu le erau cunoscute toate 

circumstanfele legate de incheierea tranzacfiei cu conflict de interese §i/sau aceasta 

tranzacfie a fost incheiata prin incalcarea prevederilor Legii nr. 246/2017cu privire 

la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala, Consiliul de administrate este 

obligat sa ceara administratorului intreprinderii:

1) sa renunfe la incheierea unei astfel de tranzacfii ori sa rezolutioneze contractul 

incheiat cu conflict de interese; sau

2) sa asigure, in condifiile legislated repararea de catre persoana interesata a 

prejudiciului cauzat Intreprinderii prin efectuarea acestei tranzacfii.

22. §edinfele Consiliului de administrate se consemneaza in procese-verbale, care 

se semneaza de catre tofi membrii consiliului participant la §edinfa §i se pastreaza 

la secretarul consiliului.

23. Procesul-verbal al §edinfei Consiliului de administrate se intocme§te in termen 

de 5 zile de la data desfasurarii §edinfei, in cel pufin doua exemplare, §i cuprinde:

1) data §i locul desfasurarii §edinfei;

2) numele §i prenumele persoanelor care au participat la §edinfa, inclusiv ale 

pre§edintelui §i secretarului §edinfei;

3) ordinea de zi;

4) tezele principale ale cuvintarilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui 

§i prenumelui vorbitorilor;

5) rezultatul votului §i deciziile luate;

6) anexele la procesul-verbal.



24. La §edin$ele Consiliului de administrate pot fi invitati administratorul 
Intreprinderii, membrii Comisiei de cenzori, precum §i alte persoane, fara drept de 

vot.

25. Cuantumul retributei muncii membrilor Consiliului de administrate se 

stabile§te de catre fondator, inmodul prevazut de Regulamentul privind modul de 

selectare §i numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrate §i ai 

comisiei de cenzori ale intreprinderilor de stat §i conditile de remunerare a acestora, 

aprobat de Guvem.


