
 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. ________                                                                        din _________2022 
 

 

Cu privire la desemnarea reprezentanților  

SA „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”  în instanţa de insolvabilitate  

  

În temeiul art. 43 alin. (2)  din Legea privind administratia publică locală nr. 

436/2006, art. 80, art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, art. 29 

din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni,  Legii insolvabilității nr. 

149/2012, având în vedere solicitarea  Judecătoriei Cahul, sediul Central, nr. 646 din 

13.09.2022, avizul Comisiei consultative de specialitate administrație publică, 

respectarea drepturilor și libertăților omului, relații interetnice,  Consiliul Raional 

Cahul 

DECIDE: 

1. Se desemnează dl Eduard OLARU, șef al Serviciului juridic și resurse umane,  

dna Lilia RAILEANU, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane,  

Aparatul Președintelui raionului Cahul, să reprezinte interesele SA „Fabrica de 

Brînzeturi din Cahul”, în instanţa de insolvabilitate.   

2. Se împuterniceşte Preşedintele raionului Cahul să semneze procura eliberată cu 

termenul de valabilitate de 3 (trei) ani, conform anexei. 

3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și 

libertăților omului, relații interetnice. 

 

      Preşedintele şedinţei 

    Consiliului Raional Cahul                                                                   

        

          Contrasemnează 

              Secretarul                                                    

   Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIŢA 

                                                     

Elaborat și avizat pentru legalitate: L.Raileanu, specialist principal (jurist)  

Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului Cahul  

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 
 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

   

 



Anexă  

                                                                                                     la decizia Consiliului Raional Cahul 

                                                                                                                                    nr. ______ din _______2022 

 

 

         

PROCURĂ 

 

Prin prezenta Consiliul Raional Cahul împuterniceşte pe dl OLARU Eduard, 

șef Serviciul juridic și resurse umane, și dna RAILEANU Lilia, specialist principal 

din cadrul  Serviciului juridic și resurse umane, să reprezinte SA „Fabrica de 

Brînzeturi din Cahul” în instanța de insolvabilitate, cu toate drepturile și obligațiile în 

conformitate cu art. 80, art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 

și Legii insolvabilității nr. 149/2012. 

Procura este eliberată pe un termen de 3 (trei) ani. 

 

 

     

 

 

        Preşedintele  Nicolae DUNAS 

      raionului Cahul                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la desemnarea reprezentantului 

SA „Fabrica de Brînzeturi din Cahul” în instanţa de insolvabilitate” 

 

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

Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane în  

temeiul art. 43 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, 

cu modificările ulterioare, art. 29 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe 

acțiuni şi Legii insolvabilității nr. 149/2012. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite  

Prezentul proiect de decizie prevede desemnarea de către Consiliul Raional Cahul a 

reprezentanților SA ”Fabrica de Brînzeturi din Cahul” în instanța de insolvabilitate.  

3. Fundamentarea economico-financiară 

Surse financiare pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare. 

4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul deciziei „Cu privire la desemnarea reprezentantului SA ”Fabrica de 

Brînzeturi din Cahul” în instanţa de insolvabilitate” a fost coordonat cu  președintele 

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 Proiecte de decizie. 

 

   Lilia Raileanu, 

 Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane   
 

 

 

 

http://www.cahul.md/

	Nr. ________                                                                        din _________2022
	Prezentul proiect de decizie prevede desemnarea de către Consiliul Raional Cahul a reprezentanților SA ”Fabrica de Brînzeturi din Cahul” în instanța de insolvabilitate.

