
                                             
Republica Moldova                                                                        Республика Молдова  

Raionul Floreşti                                                                                 Район  Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE proiect 

Din                        2020                                                        nr. _____ 

  

Cu privire la reorganizare, prin fuziune (absorbție) 
a S.A. ”Servicii Comunale Florești” (entitate absorbantă) 
și a Î.M. ”Rețele Termice Florești” (entitate absorbită) 

 În temeiul articolelor 204-213 din Codul nr.1107/2002 ”Codul Civil al Republicii Moldova”,  

Legea RM nr. 246/2017 Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, art.9 din 

Legea RM nr.121/2007 Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 14 (1) şi art. 

80 din Legea RM nr. 436/2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc Florești, 

DECIDE:  

1. Se acceptă reorganizarea, prin fuziune (absorbție), a S.A. ”Servicii Comunale Florești” 
(entitate absorbantă) și a  Î.M. ”Rețele Termice Florești” (entitate absorbită). Drepturile și 
obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă. 

2. Se deleagă primarul or. Florești, cu dreptul de a aproba contractul de fuziune, actul de 
transmitere a patrimoniului între entități și alte acte, care pot apărea în procesul de executare 
a prezentei decizii. 

3. Transmiterea patrimoniului întreprinderii absorbite se va efectua conform prevederilor 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 
nr.1, art.2). 

4. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Î.M. ”Rețele Termice Florești”, în 
cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii. 

5. Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal în legătură cu absorbția Î.M. ”Rețele 
Termice Florești” vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale persoanei juridice 
absorbite. 

6. Conducătorul entității absorbante, S.A. ”Servicii Comunale Florești”, va efectua procedura 
de reorganizare prin fuziune (absorbție) cu operarea modificărilor în evidența contabilă și în 
actele de constituire, în conformitate cu legislația în vigoare. 

7. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative. 
 

Preşedintele şedinţei        

 

Secretar interimar al Consiliului orăşenesc           Furdui Angela                                              
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