
Republica Moldova 

Consiliul municipal 
STRĂŞENI  

  Республика Молдова 
Муниципальный совет 

СТРЭШЕНЬ 

                                                                                                                                                                       

                               
                                   DECIZIE  nr._____           PROIECT                                                                

 

                                                             din ____   decembrie   2022 

 

 

  

Cu privire la  reorganizarea prin transformare   

 a Întreprinderii Municipale „ Apă - Canal” 

 Strășeni în Societate pe Acțiuni „Apă - Canal Strășeni” 

  

 

         În temeiul art.204 alin. (1) și (2), art.205 alin. (5), art.222, art. 281 din Codul Civil al 

Republicii Moldova, art.14 alin.(2) lit.(i) şi art.73 al Legii privind administraţia publică locală  

nr.436/2006, art.17, art.32 alin. (1) și (2) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

nr.845/1992, cu modificările și completările ulterioare, art.28-30 al Legii privind societăţile pe 

acţiuni nr.1134/1997, Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali nr.220/2007, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014 -

2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199/2014, luând în considerație concluziile și 

recomandările studiului de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, 

furnizate de către ÎM Apă Canal Strășeni în satele învecinate, având în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul municipal  DECIDE: 

 

  

         1. Se reorganizează prin transformare  Întreprinderea Municipală  „Apă - Canal” Strășeni  

în Societate pe Acţiuni „Apă - Canal Strășeni”.   

                               

         2. Denumirea Societății pe Acțiuni rezultată prin transformarea Întreprinderii Municipale 

este Societatea Comercială „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni.  

         

        3. Sediul Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni:  MD-3701,    

str. Mihai Eminescu, nr.24, municipiul Strășeni, Republica Moldova.      

 

        4. Se aprobă Statutul Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni, 

conform anexei, parte integrantă a deciziei. 

  

       5. Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe 

Acţiuni se constituie prin preluarea activului patrimonial reevaluat al ÎM „Apă - Canal” Strășeni, 

în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al UAT mun. Strășeni. 

       

       6. Capitalul social subscris și vărsat al Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” 

Societate pe Acţiuni este de 882 550 lei, din care: 

882 550  lei - aport în natură . 

 

     7. Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni 

este împărțit în acțiuni ordinare nominative, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei. 

 



     8. Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni 

este constituit din aportul în natură al Consiliului municipal Strășeni, în calitate de acționar unic. 

 

      9. Predarea - preluarea activului și pasivului conform bilanțului contabil încheiat de 

întreprindere la data de 31 decembrie 2021 și în raport cu rezultatele evaluării patrimoniului ÎM  

„Apă - Canal” Strășeni, se va efectua în baza actului de predare-primire, în termen de 30 de zile 

din data includerii prezentei decizii în Registrul actelor locale. 

       

     10. Societatea Comercială „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni va prelua drepturile și 

obligațiile Întreprinderii Municipale „Apă - Canal” Strășeni , licența pentru furnizarea/prestarea 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare emisă de ANRE, continuând derularea 

contractelor, angajamentelor încheiate, precum și a litigiilor existente. 

          

     11. Bunurile imobile ce aparțin domeniului public al UAT mun. Strășeni, de natura rețelelor 

de alimentare cu apă, de canalizare și terenurile aferente acestora, aflate în administrarea ÎM 

„Apă - Canal” Strășeni se consideră concesionate în baza contractului de delegare a gestiunii.       

 

     12. Personalul ÎM „Apă - Canal” Strășeni existent la momentul reorganizării, se preia în 

totalitate de către Societatea Comercială „Apă - Canal Strășeni” Societate pe Acţiuni. 

 

     13. Se numește Costov Constantin director interimar al Societății Comerciale „Apă - Canal 

Strășeni” Societate pe Acţiuni, responsabil de administrarea întreprinderii până la alegerea 

organului executiv și numirea conducătorului acestuia de către Adunarea generală a acționarilor.   

 

      14. Organul de conducere al Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe 

Acţiuni este Adunarea  generală a acționarilor. 

 

     15. Cheltuielile aferente înființării S.A. „Apă - Canal Strășeni” se  vor asigura din sursele 

bugetului municipiului Strășeni. 

 

      16. Se împuternicește primarul mun. Strășeni, Casian Valentina, să semneze în numele 

Consiliului municipal actul de constituire a Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” 

Societate pe Acţiuni.     

  

      17. Se desemnează primarul mun. Strășeni, Casian Valentina, să reprezinte Consiliul  

municipal la Adunarea Generală a Societății Comerciale „Apă - Canal Strășeni” Societate pe 

Acţiuni.          

      

      18. Se împuternicește dna Vlasic Valentina, jurist al ÎM „Apă - Canal”  Strășeni,  să 

efectueze toate procedurile și formalitățile necesare reorganizării  ÎM „Apă - Canal”  Strășeni  în 

Societate pe Acțiuni „Apă - Canal Strășeni” la Agenția Servicii Publice.         

 

      19.  Controlul executării decizii se pune în sarcina primarului.   

 

      20. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii  în Registrul de stat al actelor locale. 

 

             

         Preşedinte al şedinţei                                                                           

                                                            

          Secretar al Consiliului             Svetlana Radu                                                                                                    


