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D E C I Z I A  nr. 1.27 

 18.02.2022 

 
” Cu privire la lichidarea  

Î.M. „MOARA DIN LEOVA” 

 

 În coformitate cu art.14 alin (2) din Legea nr. 436/2006 ”Privind administrația publică locală”, 

Hotărîrii Guvernului nr.387/1994 pct.33 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al 

Întreprinderii municipale, art.23 din Legea privind înregistrarea de Stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali nr.220/2007, art.34 al.2 lit.a) art.35 al.1, 2, 3 din Legea nr.845/1992 cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art. 13, din Legea Nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală. 

Consiliul orășenesc Leova  

DECIDE: 

1. Se lichidează Întreprinderea Municipală „MOARA DIN LEOVA”.  c/f 1005605002504; 

2. Se instituie comisia de lichidare al Î.M. „MOARA DIN LEOVA” în următoarea componenţă:         

     Manalachi Maria , contabil șef primăria Leova  

     Zmeu Ion , inginer gospodărie comunală primăria or.Leova  

     Rușulschi Samuil , arhitect primăria or.Leova 

 

3. Comisia de lichidare: 

    - Va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova două anunțuri consecutive despre lichidarea 

întreprinderii, modul şi termenul limită în care creditorii îşi pot înainta pretenţiile;  

- Va prezenta certificatul şi statutul la Camera Înregistrării de Stat; 

 - Va înregistra pretenţiile creditorilor;  

După executarea creanțelor creditorilor, va întocmi bilanțul de lichidare şi îl va prezenta, odată cu 

transmiterea bunurilor rămase ale întreprinderii, Consiliului orășenesc Leova. Se stabileşte termenul de 6 

luni, de la ultima publicație în Monitorul Oficial a avizului de lichidare a întreprinderii, pentru înaintarea 

creanţelor de către creditorii întrprinderii..  

 

4. Se transmit comisiei de lichidare atribuțiile de administrator al întreprinderii  

după cum urmează: 

 - Va ţine lucrările de gestiune a întreprinderii;  

- Va evalua patrimoniul întreprinderii.  

5. Contabilitatea primăriei Leova va asigura surse financiare pentru realizarea procedurii de lichidare 

a Întreprinderii Municipale. „MOARA DIN LEOVA”.  

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului or. Leova dl Alexandru Bujorean. 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                         

       ”Contrasemnat”     

SECRETAR AL CONSILIULUI                                     G. ŞCEDROVA  
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