
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 28 iulie 2017                                                                            nr.6/1(20/1)-XXV 

  

Despre introducerea unor modificări în Statutul Societăţii 

pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”, aprobat prin decizia 

Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/13(13/13)-XXV  din 

10.11.2016 “Cu privire la reorganizarea Întreprinderii 

Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acțiuni”. 

 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.(i) şi art.19 din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art.32 din Legea R.Moldova nr.845-XII din 03.01.1992 

„Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, art.69, 70, 71, 85, 156, 158 din Codul Civil al 

R.Moldova (nr.1107-XV din 06.06.2002), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(2), art.30 alin.(1) 

şi (3), art.31 alin.(3), art.32 alin.(1-3) din Legea R.Moldova nr.1134-XIII din 02.04.1997 

„Privind societăţile pe acţiuni”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 

Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E: 
 

1. Se introduc modificări în Statutul Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”, aprobat 

prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/13(13/13)-XXV din 10.11.2016 “Cu privire la 

reorganizarea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în societate pe acțiuni”: 

art.12 alin.(3): „Consiliul de administrație este format din membri cu experiență în 

activitatea de administrare/management al unor companii publice sau societăți comerciale 

profitabile  din domeniul de activitate al Societății. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de 

administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, 

de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; cel puțin 2 membri cu experiență de cel puțin 5 ani în 

domeniul de activitate al Societății; nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul 

funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice fondatoare 

ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”, 

se va citi în redacţie nouă: „(3) Consiliul de administrație este format din membri cu 

experiență în activitatea de administrare: сel puțin unul dintre membrii Consiliului de 

administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, 

contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; cel puțin 1 membru cu experiență de 

cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al Societății”; 1 membru din aparatul Primăriei 

municipiului Cahul; 5 membri – consilieri municipali”. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarul municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae şi a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal 

Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, dna Rîbacova  Maria). 

 

 
Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



