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                                          PROIECT 
 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIE  Nr.6/3 

din  21 august  2020 

 

 

Cu privire la repartizarea profitului net al  

 Î.M. ,,Apa Canal  Căușeni,, aferent 

 exercițiului financiar al anului 2019 

 

 

Avînd în vedere: 

Demersul  Î.M. ,,Apa-Canal Căușeni,, cu nr. de înregistrare 02/1-25-595,  

din 02.06.2020, înregistrare 02/1-25-810,  din 14.08.2020,  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 

2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al 

societății pe acțiuni cu cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat, 

Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06 iunie 1994 cu privire la aprobarea 

Regulamentului model al întreprinderilor miunicipale, 

Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 

06.08.2013, Standartul ,,Cheltuieli,,-Anexa nr.3 ,,Componența cheltuielilor 

administrative,, art.13, 25, 29 Standartul ,,Politica de evidența contabilității,, 

În baza art. 4 (1) lit. g), (3) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr. 435 – XVI din 28.12.2006, art. 9 din Legea cu privire la proprietatea publică a 

autorităţilor administrativ-teritoriale nr. 523 – XIV din 16.07.1999, 

   în temeiul art. 19 (1), (3), 19 (3) şi 20 (5) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul financiar și de declarația pe impozit de venit pentru anul 

2019 al Î.M. ,, Apa-Canal Căușeni ”. 

 



2. Se permite Î.M. ,,Apa-Canal Căușeni,, îndreptarea profitului obținut a 

întreprinderii pentru  acoperirea pierderilor în urma scăderii veniturilor 

provocate de suspendarea activității a agenților economici din cauza 

epedemiei COVID-19, în sumă de 228,10 lei  și pentru rambursarea 

creditului  a doua tranșă pînă  la 15.11.2020,  în sumă de 328 mii lei. 

 

3. Prezenta Decizie se comunică: 

     - Primarului oraşului Căuşeni; 

     - Î.M. ,, Apa-Canal Căușeni,,; 

     - Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință 

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și 

includerii în  Registrului de stat a actelor locale. 

 

                 PREŞEDINTELE 

                       ŞEDINŢEI:        

                   

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             

                                                                           Ala Cucoş-Chiseliţa       
 

 

 

 

Primarul                                                                                Anatolie Donțu 
 
Directorul Î.M.,, Apă-Canal,, Căușeni                                  Alexandru Gîlcă 

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                             Ala Cucoș-Chiselița 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


