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PROIECT
D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. ______    din  _______ 2022

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale
„Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”

         Оn temeiul art. 43 alin (1) lit. c)  din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art.
9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 4
alin (2) lit. i) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, art. 7 alin (2) lit. k) din
Legea nr. 246/2017 cu privire la оntreprinderea de stat și оntreprinderea municipală,  avizului Comisiei
consultative de specialitate urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare şi
cadastru,  Consiliul Raional Cahul

DECIDE:

Se aprobă:1.
 Raportul de activitate pentru anul 2021 și Raportul de activitate economico-financiară1.1.

a О.M. „Biroul de Prospecțiuni și Proiectare”,  conform anexei nr.1;
 Planul de dezvoltare a О.M. „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” pe anul 2022,1.2.

conform anexei nr.2;
Se permite investirea profitului din activitatea оntreprinderii pe anul 2021, оn sumă de 138,00 lei, în2.
dezvoltarea оntreprinderii, cu prezentarea  informaţiei privind utilizarea acestuia.
Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului3.
Cahul, şi Comisiei consultative de specialitate urbanism, construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, relaţii funciare şi cadastru.

 Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul

      Contrasemnează:
          Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                    Cornelia PREPELI ȚĂ

Elaborat: Olteanu Nicolae, șef Direcția economie și agricultura   ___________________
Coordonat: R. Nedov, vicepreşedintele raionului_________________
Avizat pentru legalitate: Raileanu Lilia, specialist principal Serviciul juridic și resurse umane ________
Avizat:  Prepeliță Cornelia, secretarul Consiliului Raional_________________



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la activitatea ОM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
    Direcția Economie și dezvoltare teritorială;

II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului
Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia economie și agricultură, оn conformitate cu

prevederile art. 43 alin (1) lit. c) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 121-XVI  din 04.05.2007  privind administrarea și deetatizarea

proprietății publice, art. 7 alin (2) lit. k) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la оntreprinderea
de stat și оntreprinderea municipală. Conform art. 4 alin. (2)  lit. i) din Legea nr.435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, autoritățile publice locale administrează
оntreprinderile municipale de interes raional. Prin urmare, оn baza actelor prezentate de către
Administratorul  оntreprinderii, se prezintă spre aprobare Fondatorului: raportul anual privind
activitatea economico – financiară, și Planul de dezvoltare al оntreprinderii pentru 2022.
III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie

În urma examinării setului de documente prezentat de către dna Aura Croitoru, directorul
оntreprinderii municipale „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”, se propune spre aprobare оn cadrul
şedinţei Consiliului Raional Cahul: Raportul anual privind activitatea economico-financiară a О.M. pe
anul 2021 și utilizarea pentru dezvoltarea оntreprinderii a profitului net оnregistrat оn valoare de 138,00
lei.
IV.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
V.  Consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența оn
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.cahul.md
la directoriul „Transparenţa decizională”.  Proiectul  de decizie se  prezintă  comisiilor  consultative
de  specialitate  pentru  avizare  şi  propunerii  Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare оn
şedinţă plenară.

Olteanu Nicolae,
Şef  Direcția economie și agricultură

http://www.cahul.md

