
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DE,CIZIE nr.5/6
din 20 noiembrie 2020

Cu privire la dizolvarea, prin lichidare
a Institutiei Publice "Prier"

In temeiul atingerii scopului pentru care a fost constituitd lnstitufia Public[ "Prier";
In conformitate cuprevederile art.223 alin. (1) lit.b), alin. (2),alin. (4), alin. (6), art. 227,art.228,
art.229, art.230, art.237 din Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002, modificat prin LPrzr

qi art. 86 alin. (l) lit. b)
Sj art. 88 din Codul Muncii al Republicii Moldov4
lnbaza art. 43 alin. (1) lit. r), art. 46 din Legea r:lr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publicd locald, Consiliul raional $tefan Vod[ DECIDE:

L Se dizolvd, prin lichidare Institulia Publicd "Prier", din data de 0I.02.202I;
2. Preqedintelui raionului, dnul Vasile Maxim, se deleagd dreptul de a semna dispozifia cu priviere
la preavizarea, sub semndturd a dnei Valentina Gornostali, conducdtorul Institufiei
Publice "Prier", despre concediere, cu z luni inainte de lichidarea unit[1ii.
3. Conducdtorul Instituliei Publice "Prier", doamna Valentina Gornostali, va asigura preavizarea
angajatilor institufiei, coform prevederilor legislatiei in vigoare.
4. Se desemneazd dna Valentina Gornostali, conducdtorul Instituliei Publice "Prier", in calitate de
lichidator al acesteia, cu menfinerea salariului lunar stabilit in statele de personal al entitdtii.
5. Pregedintele raionului, Vasile Maxim, va semna contractul individual de muncd cu lichidatorul
desemnat, pe o perioadd de 3 luni din data dizolvdrii (lichiddrii).
6. Lichidatorul desemnat, varaporta sdptdm6nal pregedintelui raionului despre mdsurile intreprinse
in vederea lichiddrii entitAfii.
7. Cheltuielile ce fin de lichidarea entitilii nominalizate vor fi acoperite din mijloacele financiare
prev5zute pentru activitatea accesteia in bugetul raional.
8. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preqedinte al raionului.
9.Prezenta decizie se aduce la cunogtinfd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Instituliei Publice "Prier";
Persoanelor nominalizate ;

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd.

Prepedintele gedinfei
Contrasemneazd:
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Ion Moraru
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Secretarul Consiliului raional


