
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

LA PROIECTUL DECIZIEI CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 

„Cu privire la constituirea societății comerciale - Societatea cu Răspundere Limitată 

„SERVCOM SUD”, aprobarea Contractului de constituire și a Statutului” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie a fost elaborat de către Direcția Economie și Agricultură – Violina 

Mîțăblîndă, specialist principal, în comun cu echipa de experți contractați de către Programul 

EU4Moldova -Regiuni Cheie. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

Înființarea unei societăți comerciale - operatorului comun pentru prestarea serviciilor publice de 

management al deșeurilor solide și de administrare a domeniului public și privat este argumentată 

prin Studiu de oportunitate privind fundamentarea necesității şi oportunității de înființare, 

organizare şi administrare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat din 

unitățile administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Cahul prin cooperare intercomunală și Studiu 

de oportunitate privind fundamentarea necesității şi oportunității de înființare, organizare şi 

administrare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat din unitățile 

administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Cahul prin cooperare intercomunală, aprobate de 

Consiliul comunal. Crearea unei societăți cu răspundere limitată, în care vor participa în calitate de 

co-fondatori/asociați Consiliile locale ale localităților, cointeresate la prima etapă de dezvoltarea 

unui serviciu comun, va asigura implementare cooperării intercomunale adoptate prin Acordul de 

asociere în vederea dezvoltării serviciului public de management al deșeurilor solide în Regiunea 

cheie Cahul și cel de administrare a domeniului public și privat în Regiunea cheie Cahul, ambele 

semnate pe data de 23 decembrie 2021. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este aplicabil 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Deciziei prevede fondarea Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD” (în 

continuare numită Societate), cu sediul întreprinderii: MD-3933, com. Zîrnești, atr. Sarmizegetusa 

41, r-l Cahul, Republica Moldova. Proiectul de asemenea prevede elementele importante, necesare 

înregistrării de stat a societății nou-create: 

a. aprobarea textului Contractului de constituire; 

b. aprobarea Statutului; 

c. aprobarea mărimii capitalului social al Societății nou-create și a cotei-părți ai Consiliului 

raional Cahul; 

d. împuternicirea  cu drept de semnăturăa  Contractului de Constituire al Societății și 

reprezintare intereselor Consiliului raional  Cahul în calitate de fondator în procedura de 

înregistrare de stat a Societății 

e. delegarea reprezentantului Consiliului raional Cahul în Consiliul societății. 

f. delegarea reprezentanților în adunarea generală a societății 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative: Legii nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, art. 14 alin. (2) lit. i), art. 80, Legii Nr. 135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitate, Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali și a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

6. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentei Decizii  va necesita alocarea mijloacelor financiare în sumă de 200 000 lei 

din bugetul raional  pentru formarea capitalului social al societății, ce urmează a fi fondată.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul de decizie a fost coordonat cu preşedintele raionului, avizat de secretarul Consiliului 

Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional 

www.cahul.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Anunțuri privind organizarea 

consultării publice.   

Violina Mîțăblîndă, Specialist principal, Direcția economie și agricultură 


