PROIECT DE DECIZIE nr.2t
Din 15 martie 20L9

j

Cu privire la Regulamentul Consiliului de
administr are a intreprinderii Municipale
ooApi - Canal Rizeni".

in conformitate cu p. 14 al.2lit.l) al Legii privind administra{ia publicd locald
nt. 436 XVI din 28.12.2006, Legea 146-XIII din 16 iunie lgg4 cu privire la
intreprinderea de stat, art. 8 alin. 1 al Legii rv. 246 din 23.11.2017 cu privire la
intreprinderea de stat Ei municipald qi Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova
nt. 387 din 06.06.1994 cu modificdrile ulterioare ,, Despre aprobarea Regulamentuiui
- model al intreprinderii municipale", consiliul comunal Rdzeni

DECIDE

:

1. Se aprobd Regulamentul Consiliului de administrare a intreprinderii Municipale
"Apd - Canal Rdzeni".
2. Prevederile prezentului Regulament se aduc la cunoqtinla persoanelor vizate qt

intrd in vigoare Ia data adoptdrii.
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Serghei Munteanu

NorA rxroRMArrvA
La proiectul de decizieooCu privire la Regulamentul Consiliului de
administrare aintreprinderii Municipale "Api - Canal Rizeni".
Proiectul de decizie"Cu privire la Regulamentul Consiliului de administrare a
intreprinderii Municipale "Apd - Cana|Rdzeni" a fost intocmit in conformitate cu
p.14 al.2lit.1) al Legii privind administratia publicd 1oca16 nr. 436 XVI din
28.12.2006, Consiliul comunal aprobd regulamente qi reguli prevdztrte de lege.
Aprobareaprezentului Regulament este impus de art. 8 al 1 al Legii nr.246 din
23.I1.2017 cu privire la intreprinderea de stat qi municipalS qi Hotdrirea Guvernului
nr. 387 din 06"06.1994 cu modificdrile ulterioare ,, Despre aprobarea Regulamentului
- model al intreprinderii municipale "Ap6 - CanalR6zeni".
Astfel, in scopul reglementdrii procedurii de desemnare, determinare a atribuliilor de
bazd', revocarea Ei modul de activitate al Consiliului de Administrare, este elaborat
proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de
Administ rare a intreprinderii Municipale " Apd - canalRdzeni".
Proiectul de decizie respectd prevederile actelor normative qi legislative actuale qi este
elaborat in vederea implementdrii Legii 239 din 13.11.2008 privind transparenla in
procesul decizional ;i Legii nr.100 din22.I2.2017 cuprivire la actele normative.
In scopul respectdrii prezentelor legi, proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web
www.razeni.md.
La elaborarea proiectului de decizie 'oCu privire la Regulamentul Consiliului de
administrare a intreprinderii Municipale "Apd - Canal Rdzeni", s-a linut cont
deprevederile art. 6lit,,h", atrt.35 alin. 4 qi art37 alin. 6 ale Legii Nr.100 din
22.12.2017 ,,,Cu privire la acteie normative", art. 28 alin. 3 al Legii Nr.82 din
17,,Integriffii,L" .
Proiectul de decizie'oCu privire la Regulamentul Consiliului de administrare a
intreprinderii Municipale "Apd - Canal Rdzeni", se prezintd comisiilor consultative
de specialitate pentru avizare gi aprobare in qedin{6.
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APROBAT
Consiliul comunal Rizeni
(fondatorul intreprinderii de stat)

Decizianr.2lT Din 15 martie 2019

REGULAMENTUL
Consiliului de Administrare a intreprinderii Municipale ,,Api Canal Rizeni',
1' Regulamentul al Consiliului de administratie al

Rizeni" (in continuare - Regulament)

intreprinderii Municipale ,,Api Canal

este elaborat in conformitate cu Legea nr.146-XIII din
iunie 1994 cu privire la intreprinderea de stat, alte acte normative ale Republicii Moldova,
precum gi in baza Statutului intreprinderii municipale,,ApS Canal Rdzeni" (in continuare -

16

Intreprindere).
2' Regulamentul stabilegte competenla, modul de desemnare qi activitate a Consiliului de
administrafie al Intreprinderii Municipale,,Apd Canal Rdzeni", (in continuare - Consiliul de
administralie).
3. Consiliul de administralie este organul colegial de administrare al intreprinderii, care
teptezintd' interesele statului gi iqi desftqoard activitatea in conformitate cu Lesea cu privire la
intreprinderea de stat qi intreprinderea municipald, Statutul intreprinderii qi prJvederiie
prezentului Regulament,
4' Membrul consiliului de administralie se desemneazd. de fondator pe termen de 2 ani
9i
poate fi orice persoand fizicd. care intrunegte cerintele minime stabilite de autoritatea
deliberativd, cu exceplia persoanelor stabilite la p. 5. Membrii consiliului pot fi desemna{i pentru
un nou termen. Preqedintele consiliului de administralie este membru al consiliului de
admninistralie
5. Membru al consiliului de administralie al intreprinderii de stat/municipale nu poate fi:
a) conducdtorul autoritdfii publice centrale, membrii autorit[lii deliberative gi conducdtorul
autorit5.lii executive a unitdlii administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Gd"gduziei;
b) persoana care are o vechime totald,de muncd mai micd de 3 ani;
c) administratorul qi contabilul-qef ai intreprinderii de stat/municipale;
d) membrul comisiei de cenzori;
e) persoana condamnatd, prin hotdrire definitivd qi irevocabild a instanfei de judecatd, pentru
infracliuni in privinla patrimoniului, infracliuni de coruplie in sectorul privat, care cade sub
incompatibilitdlile gi restricliile prevdzute la art. 161I din Legea r:r.. 13312016 privind
declararea averii gi a intereselor personale, precum gi cdreia nu i-au fost stinse antecedentele
penale.
6. Membrii consiliului de administralie al intreprinderii de stat/municipale igi exercitd
atribuliile prin cumul cu funclia lor debazd,.
7' Membrii consiliului de administralie al intreprinderii de stat/municipale poarld r[spundere
fa!6 de intreprindere pentru prejudiciile rezultate din indeplinirea deciziiloi adoptate de ei cu
abateri de la legislafie, de la statutul intreprinderii qi de la regulamentul consiliului de
administrafie. Membrul consiliului de administra{ie al intreprinderii de stat/intreprinderii
municipale cate a votat impotriva unei astfel de d.ecizii este scutit de repararea piejudiciilor dacd
in procesul-verbal al gedintei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta aprezentatla procesulverbal o opinie separatd. Membrul consiliului de administralie este scutit di repararea
prejudiciilor cauzate in timpul indeplinirii obligaliilor sale dacd el a acfionat conform indicaliilor

in scris ale fondatorului, a cdror autenticitate nu a putut fi pusd la indoiald.
8. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administratie nu il scuteqte pe acesta de
obligafia de a repara prejudiciile cauzale din vina lui.
9. Consiliul de administralie are urmdtoarele atribu{ii:
a) aprobd planul de afaceri al intreprinderii qi monitorize azd, exectrtarea acestuia;
b) stabileqte indicatorii de perform anl6 ai intreprinderii qi criteriile de evaluare jinind cont de
specificul gi domeniul de activitate;
c) prezintd' fondatorului propuneri pentru imbundtdlirea managementului qi eficientizarea
activitdtii intreprinderii ;
d) examineazd, darea de seamd anual[ a administratorului cu privire la activitatea economicofinanciard a intreprinderii;
e) ptezintd, fondatorului darea de seamd anuald cu privire la activitatea sa;
f) intreprinde mdsuri pentru asigurarea integritd{ii qi a folosirii eficiente a bunurilor
intreprinderii, inclusiv adoptd decizii privind oportunitatea comerci alizdrii sau ddrii in
localiune/arendd sau comodat a activelor neutilizate ale intreprinderii, privind opoftunitatea
casdrii bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajfuii bunurilor pentru-oblinerea creditelor
bancare, a acorddrii sponsorizdrii;
g) dupd primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobd prelul minim de expunere la
vinzare al bunului neutilizat, a cSrui valoare de piald constituie peste25%o din valoarea activelor
nete ale intreprinderii;
h) monitorizeazd" derularea situa{iilor litigioase qi asigurd informarea fondatorului;
i) examineazdrupoar1ele organelor de control, raportul auditorului si scrisoare a cdtre
conducere emisd de entitatea de audit qi aprobd planul de acliuni privind inl6turarea incdlcdrilor
identificate;
j) aprobd devizul anual de venituri qi cheltuieli, statul de personal al intreprinderii qi fondul de

salartzare;
k) examineazd trimestrial darea de seamd a administratorului cu privire la activttatea
economico-fi nanciard a intreprinderii ;
l) prezintd fondatorului propuneri privind premierea sau sanclionarea administratorului;
m) prezintd fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea
qi completarea statutului intreprinderii;
n) selecteazd'prin concurs candidatura administratorului intreprinderii de stat qi o propune
fondatorului spre desemnare. Regulamentul-model cu privire Ia organtzarea gi desfbsurarea
concursului pentru ocuparea funcliei vacante de administrator al intreprinderii de stat se aprobd
de Guvern;
o) coordoneazd, $i prezintd, fondatorului spre aprobare propunerea de repaftizare a profitului
net anual al intreprinderii;
p) aprobd decizii privind plafonul concret al salariului administratorului intreprinderii de stat.
pasibil limitdrii, pentru anul in curs;
q) selecteazd entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situatiilor financiare
anuale;
r) asigurd transparenla procedurilor de achizilie a bunurilor, a lucrdrilor qi a serviciilor
destinate acoperirii necesitdlilor de producere qi asigurdrribazei tehnico-materiale, precum qi
aprobS, in cazul intreprinderilor de stat, regulamentul privind achizilionarea bunuriior, lucrdrilor
5i serviciilor. Regulamentul privind achizilionarea bunurilor, lucrdriior qi serviciilor la
intreprinderea de stat se aprob[ de Guvern;
s) aprobd achizilionarea de cdtre intreprindere a bunurilor gi a serviciilor a cdror valoare de
piald constituie peste 25%o dinvaloarea activelor nete ale intreprinderii, conform ultimei
situalii
financiare, sau depdgegte 400 000 de lei;
t) aprobd regulamentele interne ce Jin de activitatea intreprinderii.
l0 Consiliul de administratie al intreprinderii de stat/municipale nu are dreptul sd intervind in
activitatea operalionald a administratorului, cu exceplia cazurrlor prevdzute de legislalie, de

statutSi de regulamentul consiliului de administralie.
1 1. Imputernicirile de membru al consiliului de administralie
inceteazd"la expirarea termenului
pentru carc a fost constituit, la revocarea de cdtre fondator, la inilierea procedurii de
insolvabilitatellichidare a intreprinderii, precum qi la cererea acestuia.
12 Membrul consiliului de administrafie al intreprinderii de stat/ municipale se revocd de cdtre
fondator incazul absentdrii nemotivate la 3 gedinfe consecutive, al incdlcaiii legislaliei sau a
regulamentului consiliului de administrafie, cu informarea membrului consiliului in cauzd,.
l3 $edinJa consiliului de administralie al intreprinderii de stat/municipale se convoacd de
preqedinte 9i/sau la solicitarea a cel pulin 1/3 dintre membri, insd nu mai rar decit
o datd in
trimestru. Ordinea de zi qi materialele qedin{ei se aduc la cunoqtinfa membrilor consiliului de
administratie cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte de ziuaqedinfei, de cdtre secretarul consiliului
de administrafie,
14. $edin{a consiliului de administratie poate avea loc cuprezenfanemijlocitd a membrilor sau
prin corespondenld qi este deliberativ d. dacd la ea participd cel pulin 2/3 din membrii acestuia.
15. Hotdririle consiliului de administralie se adoptd cu votul majoritdlii membrilor desemnati
in consiliu.
16 $edinfele consiliului de administra{ie se consemneazdinprocese-verbale, care se semneazd
de cdtre toJi membrii consiliului participanli la gedin!6 qi se pdstre azd"lasecretarul consiliului.
l7' Conform Statutului intreprinderii, Consiliul de administralie poate avea gi alte atribulii, care
nu contravin legislaliei in vigoare.
18' $edin{ele Consiliului de administralie se convoacd de preqedintele acestuia sau, ?n lipsa lui,
de unul din membri,in caz de necesitate, insd nu mai rar decit o datd in trimestru. Ordinea de zi
qi materialele respective se aduc la cunoqtinla membrilor Consiliului de administra{ie
cel tirziu
cu 5 zile lucrdtoare inainte de ziua qedin{ei.
19. $edinla Consiliului de administralie se considerd deliberativd. dacd,la ea participd mai mult de
jumdtate din membrii acestuia. Hotdririle se adoptd cu votul majoritafli m.tnbtilor prezenlila
gedintd, clacd Statutul nu prevede un numdr mai mare de voturi.
$edinla Consiliului de
admini stratie s e cons e mneazd in proce s -verb al.
20' Procesul-verbal al gedinfei Consiliului de administralie se intocmegte in termen de 7 zlle de
la data finerii qedin{ei, in cel pufin doud exemplare, care este semnat de toli membrii Consiliului
participanti la qedin!6.
21. Consiliul de administralie nu are dreptul sd intervind in activitatea operativd desfbguratd de
Administrator, conform contractului.
22. Membrul Consiliului de administrafie se revocd de cdtre Fondator in caz d,e:
a) incdlcare a legislaliei;
b) expirare a termenului imputernicirilor (alegerii);
c) lichidare a intreprinderii;
d) in alte cazuriprevdzute de legislalie.
23. Conform deciziei Consiliului de administralie,func{iile secretarului Consiliului de
administrafie. sint exercitate de cdtre unul din membrii Consiluilui sau un angajat al
Intreprinderii.
24, La qedintrele Consiliului de administraJie poate fi invitat Administratorul intreprinderii,
precum qi alte persoane, fbr6 drept de vot.
25. Conform legisla{iei in vigoare, membrii Consiliului de administralie sint considera{i
persoane cu funcfii de rdspundere ale intreprinderii.
26. Prezentul Regulament intrd in vigoare la d,ataaprobdrii.
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RAPORT DE EXPERTIZA ANTICORUPTIE
la proiectul de decizie,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
Consiliului de Administrare al intreprinderii municipale ,,Api Canal R5zeni,'

Prezentul raport de expertizd' anticorupJie a fost intocmit de Primdria comunei Rdzeni in bazaarl. 10 legii nr.
246 din 23 noiembri e 2011 cu privire la intreprinderea de stat gi intreprinderea rnunicipald gi Metodologiei de
efectuare a expertizei anticoruplie a proiectelor de acte depaftamentale, aprobatd prin Hot[rirea Colegiului
Centrului Anticoruplie nr. 6 din 20 octombri e 20lj .

I.

analiza riscurilor de corupfie a procesului de promovare a proiectului.
Pertinenfa autorului, categoriei propuse a actului gi a procedurii de promovare a
proiectului.
Autor al proiectului de act norrnativ este Primdria comunei Rdzeni, autor nemijlocit Crelu Ion
primar, ceea ce corespunde prevederilor Legii nr. 436 din 28.12.2006
,,Rivind administraJia publicd
I.1.

tocala".

Respectarea rigorilor de transparenfi in procesul decizional la promovarea proiectului.

I.2.

conform art. 8 al Legii nr. 23912008 privind transparentra in procesul decisional,,etapele asigurdrii
transparentei procesului de elaborare a deciziilor sint:

a) informarea publicului referitor la inilierea elabordrii deciziei;
b) punerea la dispozilia pd4ilor interesate a proiectului de decizie gi a materialelor aferenta acestuia;
c) consultarea cetdlenilor, asocialiilor constitllite in corespundere cu legea, altor p[rfi interesate;
d) examinarea recomanddrilor cetdlenilor, asocialiilor constituite in corespundire cu legea, altor pdrli

e)

interesate in procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
infonnarea publicului referitor la deciziile adoptate.,'

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrare al
intreprinderii municipale ,,Apd Canal RIzeni" a fost plasat pe pagina web a Primdriei comunei Rdzeni, cu
respectarea termenilor prevdzuli de legisla{ie in vigoare fiind asigurat accesul pd(ilor interesate
la proiectul
prenotat pentru a putea prezenta sau expedia recomanddri pe marginea proiectului. prin urmare,
reieqind din
cele men{ionate, transparenla in procesul decizional a fost asiguratd
Scopul anun{at qi scopul real al proiectului.

I.3.
1. Scopul Regularnentului este stabilirea modului

de desemnare qi de revocare, componenla
numericd 9i atribuliile Consiliului de Administrare al intreprinderii Municipale,,Apd CanalRdzeni,' .

1,4.

Interesul public promovat prin proiect.

Proiectul Regulamentului

a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 2g.12,200g
,,Privind administralia publicd locald", art. 8 al Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la
intreprinderea de stat gi intreprinderea municipald"

I.5.

Justificarea solufiilor proiectului.
L5.1. Suficienfa argumentlrii din nota informativl.

l.

Elaborarea gi aprobarea prezentului Regulament este necesard ?n legdturd cu desemnarea gi
revocarea, determinarea componenlei numerice qi a atribr-rliilor Consiliului de Administrare al iM

,,Api Canal Rizeni',

2.

I.5.2 Argumentarea economico-financiarl

Conform art. 30 lit.f) at Legii rLr. 10012017 ,,Cu privire la actele normative", nota informativd trebuie sd
conlind ,,fundamentarea economico-financiard", Astfel se constatd cd proiectul de decizie a fost
coordonat cu
comisia buget gi finantre a primdriei, in vederea argumentdrii actului normativ din punct de vedere economicofinanciar

II. Analiza generalS

a

foctorilor de risc a proiectului

Potrivit

at1, 54 al Legii nr. l00l20l7,,Cuprivire la actele normative", textul proiectului actului
normativ se
elaboreazd,in limba romAnd, cu respectarea urmdtoarelor reguli:

a) con{inutul proiectului se expune intr-un limbaj simplu, clar qi concis, pentru a se exclude orice
echivoc.
cu respectarea strictd a regulilor gramaticale, de ortografie gi de punctuaJie;
b) intr-o frazd este exprimatd o singurd idee;
c) tern'rinolo gia utilizatd' este constantS, uniformd gi corespunde celei utilizatein alte acte normative,
in

legisla{ia Uniunii Europene gi in alte instrumente internalionale la care Repubiica Moldova esre pane,
clr
respectarea prevederilor prezentei legi;
d) noliunea se redd prin termenul respectiv, evitindu-se definilia acesteia sau utilizare afrazeologicd,
aceleaqi noliuni se exprimd prin aceiagi termeni;
e) se interzice folosirea neologismelor dacd existd sinonime de largd rdsp?ndire. in cazul
in care se impune
folosirea unor termeni gi expresii din alte limbi, se indic6, dupd, caz, corespondentul acestora in limba

romdnd;

f) se evitd folosirea regionalismelor, a cuvintelor gi expresiilor nefunctionale, idiornatice, care nu sint
ulilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evitd tautologiile juridice;
h) se utilizeazd, pe cit este posibil, no{iuni monosemantice, in confonnitate cu terminologia juridicd. Dacd
un termen este polisemantic, sensul in care este folosit trebuie sd decurgd cu claritate din rexr;
i) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai dr-rpd explicarea acestora i1
text, la prima folosire;
j) verbele seutilizeazd. de reguld,latimpul prezent.
Conlinutul proiectului este expusd in limba de stat, simpld, clard qi concisd cu respectarea regulelor
gramaticale gi de ortografie, intrunind cerinlele prevdzute de aft. 54 al Legii nr. 10012017
,,Cuprivire la actele
normative".

II.2 Coerenfa legislativd a proiectului.

in textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii

sau conflicte dintre prevederile acestuie cu

prevederile altor acte in vigoare.

II.3. Activitatea agenfilor publici qi ai entit5{ilor publice reglementati in proiect.
Proiectul con{ine reglementdri ce se referd la activitatea intreprinderii Municipale
,,Apd Canal Rdzeni,,
referitor la asigurarea gestiondrii legale a patrimoniului intreprinderii.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului.

Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor
fundamentale ale omului consacrate in Constitulia
Republicii Moldova, Declaralia universald a Drepturilor
omului gi convenlia Europeanii a Drepturilor
Omului.

III

Concluzia expertizei.

3' Proiectul de decizie
^Intreprinderii
Municipale
iou?J":l*ni

4,

,,cu privire..la aprobarea Regulamentului consiliului de Administrare a
,,Apd canal ii.dzeni" este elaborat inlcoput desemndrii gi revocdrii,
determindrii
numerice gi a atribuliilor consiliului de Adminisrrare
a intreprinderii Municipale ,,Apd canat

Prevederile. proiectului corespund scopului
declarat de c6tre autor in note informativd gi aceasta

este in conformitate cu interesul public.

Proiectul expertizal nu conJine factori gi riscuri
de coruplie

Primarul comunei RIzeni
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