
 

 

 

 
     Cu privire la aprobarea statutelor 

     întreprinderilor de alimentaţie publică  

     din municipiul Chişinău 

 

În temeiul prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 48/4 din 

15.06.2006 „Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea statului  în proprietate 

publică locală a Consiliului municipal Chişinău a unor  întreprinderi de stat de alimentaţie 

publică”, Hotărârii de Guvern nr. 41 din 12.01.2007 „Cu privire la transmiterea 

patrimoniului de stat în proprietatea publică a municipiului Chişinău”, Hotărârii de Guvern 

nr. 387 din 06.06.1994 „Cu privire la aprobarea Regulamentului model al întreprinderii 

municipale”,  art. 14 (2) lit. b, art. 19 (4),      art. 74 (5) din Legea nr. 436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

1. Se reorganizează prin transformare următoarele întreprinderi: 

1.1. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Râşcani-ŞC” în Întreprinderea 

municipală de alimentaţie publică „Râşcani - ŞC”; 

1.2. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică Cantina „Liceist” în Întreprinderea 

municipală de alimentaţie publică „Liceist”; 

1.3. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică Cantina „Adolescenţa” în 

Întreprinderea municipală de alimentaţie publică „Adolescenţa”; 

1.4. Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Bucuria-EL” în Întreprinderea 

municipală de alimentaţie publică „Bucuria-EL”. 

2. Se aprobă statutele: 

2.1. Întreprinderii municipale de alimentaţie publică „Râşcani - ŞC” (anexa nr. 1); 

2.2. Întreprinderii municipale de alimentaţie publică „Liceist” (anexa nr. 2); 

2.3. Întreprinderii municipale de alimentaţie publică „Adolescenţa” (anexa nr. 3); 

2.4. Întreprinderii municipale de alimentaţie publică „Bucuria-EL” (anexa nr. 4). 

3. Managerii întreprinderilor sus-numite (dnele Ina Sandler, Ana Pascal, dnii 

Constantin Putin, Semion Untilă) vor înregistra statutele la Agenția Servicii Publice, în 

termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

           4. Unităţile de alimentaţie publică din instituţiile de învăţământ preuniversitar: 

cantinele şi bufetele deservite de către Întreprinderile de Stat de Alimentaţie publică 

„Adolescenţa” (inclusiv încăperile din incinta Liceului sportiv nr. 2, str. Alecu Russo, 57, 

care servesc pentru amplasarea administraţiei şi depozitului centralizat al Î.S.A.P. 

„Adolescenţa”), „Râşcani-Şc”, „Bucuria-El”, „Liceist” şi Întreprinderea Municipală „Piaţa 

Centrală”, alţi agenţi economici, se scutesc de taxă pentru locaţiunea încăperilor folosite, şi 

respectiv, de achitarea serviciilor comunale. 

5. Direcţia management financiar (dna Eugenia Ciumac) va înregistra mărimea 

capitalului statutar al entităţilor respective în modul stabilit. 

6. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Nistor Grozavu, va asigura controlul 

îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               Adrian CULAI 

 

CONTRASEMNAT:  

SECRETAR  INTERIMAR 

 AL CONSILIULUI                                                                              Adrian TALMACI 

 
    

 


