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Proiect                                                              

 DECIZIE nr. 3/ 

din 02 septembrie 2020                                                                                                           

 

              Cu privire la repartizarea profitului net al 

I.M. „Centrul Stomatologic Raional Telenești”, pentru anul 2019 

 

Examinând demersul directorului I.M. „Centrul Stomatologic Raional Telenești”, nr. 

312 din 10.06.2020 privitor la repartizarea profitului net al I.M. „Centrul Stomatologic 

Raional Telenești”, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 5 al. (2) al Legii nr. 

246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Decizia 

Consiliului raional Telenești nr. 5/11 din 18.10.2018 Privitor la  modificarea și completarea 

Deciziei nr. 5/7 din 01.11.2013  „ Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea  Întreprinderii 

Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești”, ținând cont de avizul Comisiei 

consultative pe probleme de economie, buget și finanțe, în temeiul art. art. 43 (1) lit. „c”, 46 

al. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul 

Raional,  

 

DECIDE: 

 

  1.Se ia act de Raportul de activitate al I.M. „Centrul Stomatologic Raional Telenești”, 

pentru anul 2019, se anexează (parte integrantă a prezentei decizii). 

 

2. Se aprobă repartizarea profitului net al I.M. „Centrul Stomatologic Raional Telenești”, 

pentru anul 2019, în cuantum de 100 % pentru:dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

instituției medicale nominalizate. 

 

3. Executarea prezentei decizii se pune în seama directorului și contabilului - șef al I.M. 

„Centrul Stomatologic Raional Telenești” în parte conform, conform atribuțiilor de funcție. 

 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Vicepreşedintelui 

raionului, pentru probleme sociale. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de Telenești” şi se 

include în Registru de stat al actelor locale. 

 
        Preşedintele şedinţei                                                             ______________________ 

 

Secretarul Consiliului  Raional                                                                Sergiu Lazăr 
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