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Proiect  

                                                             

 DECIZIE nr. 2/____ 
din 30 martie 2018                                                                                                           

 

   Cu privire la dizolvarea Întreprinderii  

Municipale „Biroul de Proiectare şi Sistematizare  

                   al raionului Teleneşti” 

 

       Examinând raportul Secretarului Consiliului raional cu privire la inactivitatea 

Î. M. ”Biroul de proiectare și sistematizare al raionului Telenești”, precum și condițiile 

reale care cauzează suspendarea activității Biroului,  în conformitate cu pct. 6.1 al 

Statutului Biroului aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/12 din 10.12.2009 Cu 

privire la constituirea „Biroului de proiectare şi sistematizare a r-lui Teleneşti”, art. 14 

al. (3) al Legii nr. 246 din 23.11.2017 privind întreprinderea de Stat și întreprinderea 

municipală, art. 26 al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, art. 86 al. (1) lit. (c) Cod Civil al 

R. Moldova, ţinând cont de avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru probleme de 

economie, buget și finanțe, în temeiul prevederilor art. art. 43 al. (2), 46 al Legii nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se ia act de raportul Secretarului Consiliului raional cu privire la inactivitatea Î. 

M. ”Biroul de Proiectare și Sistematizare al raionului Telenești”. 

      2. Se aprobă dizolvarea Î. M. ”Biroul de Proiectare și Sistematizare al raionului 

Telenești”, în legătură cu inactivitatea acesteia și raportarea ei la categoria de persoană 

juridică inactivă. 

      3. Specialistul principal pe probleme juridice din cadrul Aparatului Președintelui, 

va asigura înaintarea cererii privind radierea din oficiu, din Registrul de stat al 

persoanelor juridice în condiţiile art. 26 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. 

      4. Se împuternicește Președintele raionului cu dreptul de a semna toate actele 

aferente procedurii de dizolvare a Î. M. ”Biroul de Proiectare și Sistematizare al 

raionului Telenești”. 

      5. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Specialistului principal pe 

probleme juridice din cadrul Aparatului Președintelui raionului. 
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      6. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de către 

Președintele raionului. 

7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md  

şi/sau  site-ul  www.actelocale.md . 

 
 

        Preşedintele şedinţei                                                           _______________ 

 
 

Secretarul Consiliului  Raional                                                          Sergiu Lazăr 
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