
                                                                                                           PROIECT 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL  MUNICIPAL  EDINEŢ 

DECIZIE nr. _____ 

din ___ _______________ 2022 

 
Cu privire la desemnarea în funcție de administrator  

al Întreprinderii Municipale ,,Piața orășenească”   
 

În temeiul art.14 alin.(2)  din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică 

 locală, Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal,  

hotărîrea Guvernului nr.484 din 18 octombrie  2019 pentru aprobarea unor acte normative 

privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, Statutul Întreprinderii Municipale ,,PIAȚA  ORĂȘENEASCĂ” 

aprobat prin decizia consiliului municipal nr.10/2-2 din 03.12.2019, Regulamentului aprobat prin 

decizia consiliului municipal nr.10/6 din 03.12.2019, Regulamentului aprobat prin decizia 

consiliului municipal nr.10/3-2 din 03.12.2019, extrasului din Registrul de stat al persoanelor 

juridice nr.34455 din 02.02.2021,  , art.55, art.56 și art.260 din Codul Muncii, acordul cet.Gaifer 

Tatiana, avizul favorabil al Comisiei de specialitate a consiliului municipal nr.__ din __.08.2022, 

Consiliul municipal Edineţ   

DECIDE: 
1. Dna.Tatiana Gaifer, se desemnează în funcție de administrator al Întreprinderii 

Municipale ,,Piața orășenească” pe perioadă determinată, perioadă pînă la declararea 

învingătorului concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale 

,,Piața orășenească”, dar perioadă nu mai mare de 6 luni. 

2. Primarul municipiului Edineț, dl.Cojocari Constantin, va asigura transmiterea atribuţiilor 

de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător  administratorului 

în baza contractului individual de muncă aprobat de fondator. 

3. Primarul municipiului Edineț, dl.Cojocari Constantin, în condițiile pct.1 și 2 din prezenta 

decizie, necondiționat, va asigura încheierea și semnarea contractului individual de muncă cu 

administratorul Î.M.,,Piața orășenească Edineț” dna.Tatiana Gaifer, după modelul aprobat prin 

decizia consiliului municipal Edineț nr.10/6 din 03.12.2019, pe termen determinat, termen de 6 

luni, din momentul întrării în vigoare a prezentei decizii. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului Edineț 

dl.Constantin Cojocari.. 

5. Sub răspunderea secretarului consiliului municipal Edineț, dl.Morari Mircea, prezenta 

decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se adice la cunoștință prin transmiterea 

copiei: 

 Primarului municipiului Edineț; 

 Administratorului Î.M.,, Piața orășenească” 

 Consiliului de administrație Î.M.,, Piața orășenească” 

            și se publică pe pagina WEB a Primăriei municipiului Edineț 

                                                                                                                     

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Edineţ                                  Mircea MORARI 

Autorul  proiectului de decizie,  

consilier în consiliul municipal Edineț                                  Roma BORDENIUC 

Contrasemnat: 

Primarul mun.Edineț                                                             Constantin COJOCARI 

 

Specialistul principal                                                             Dumitru GLADINIUC 

 
 

 


