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Cu privire la aprobarea 
Statutului în redacţie nouă 
a Î.M. 1 lotelul ..Codru"

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 
art. 14. Legea nr. 485 din 03.01.1992 m  privire la antreprenoriat şi întreprinderi, ari. 20CLegea nr. 
121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 9. Legea nr. 220- 
XVI din 19.10.2007. privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali, art. 16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, luînd în considerare necesitatea 
ajustării capitalului social la valoarea reală şi a ajustării Statutului întreprinderii, conform legislaţiei 
actuale, examinînd propunerea Primarului oraşului Orhei. dl Colun Vitalic.

CO NSILIUL ORĂŞLNF.SC ORI 11.1 D L. C I D E :

1. Se aprobă în redacţie nouă Statutul întreprinderii Municipale Hotelul ..CODRU". IDN'O 
100360615081 1. cu sediul în str. Vasile Lupu. 36. or. Orhei. Republica Moldova (se anexează).

2. Se obligă Rotaru Valerian. administratorul Î.M. Hotelul . .CO D R U ” să efectuieze 
înregistrarea modificărilor, stabilite în punctul 1 al prezentei decizii la Camera înregistrării de Stat.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului oraşului Orhei. 
dl Colun Vitalic.

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului

7
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I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii 

Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi. Legii nr.220-XVl din 19.10.2007, privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 387, din 

06.06.1994 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale şi 

legislaţia în vigoare.

1.2. întreprinderea municipală (în continuare - întreprinderea) este agentul economic cu 

personalitate juridică, constituit în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale, care, prin 

utilizarea ei judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), execută lucrările şi 

prestează serviciile, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului (ale unităţii 

administrativ-teritoriale fondatoare) şi pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale 

colectivului de muncă.

1.3. Denumirea completă: întreprinderea Municipală Hotelul "CODRU".

prescurtata: Î.M. Hotelul "CO DRU". în continuare -  întreprindere.

1.4. întreprinderea se creează pentru a desfăşura următoarele genuri de activitate:

1. Hoteluri.

2. Restaurante.

3. Baruri.

4. Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ghizilor.

5. Transportul auto de călători în folos public.

6. Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii.

7. Alte activităţi recreative.

8. Publicitate.

Alte genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat. pot li

practicate de întreprindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale.

1.5. Fondatorul întreprinderii: Consiliul Orăşenesc Orhei, sediul: 

MD-3501, str. Vasile M ahu, 160, or. Orhei, Republica Moldova.

1.6. Sediul întreprinderii: M D-3501, str. Vasile Lupu, 36, or. Orhei, Republica Moldova.

1.7. Capitalul social al întreprinderii constituie 15133000 (cincsprezece milioane una sută 

treizeci şi trei mii) lei. şi este format din valoarea bunului imobil-clădirea hotelului, S = 1 149,2 

m 2, nr. cadastral: 6401402.330.01. amplasat în or. Orhei, str. Vasile Lupu, 36, reevaluat, 

conform raportului de evaluare a imobilului nr. 0305084 din 04.05.2012.

1.8. întreprinderea îşi creează, în condiţiile legii, prin decizia fondatorului, filiale şi reprezentanţe, 

care au dreptul să-şi deschidă subconturile lor.
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Drept filială se consideră o subdiviziune separată a întreprinderii, amplasată în afara sediului 

acesteia, care exercită o parte din funcţiile ei. Reprezentanţa este o subdiviziune separată a 

întreprinderii, amplasată în afara sediului acesteia, care reprezintă şi apără interesele 

întreprinderii, efectuează din numele ei afaceri şi alte acţiuni juridice. Filialele şi 

reprezentanţele trebuie să fie indicate în documentele de constituire a întreprinderii. Filialele şi 

reprezentantele nu sunt persoane juridice, având patrimoniul dotat de întreprindere şi 

desfaşurânduşi activitatea potrivit regulamentelor adoptate de aceasta. Conducătorul filialei 

(reprezentanţei) este numit în funcţie de către conducătorul întreprinderii şi îşi derulează 

activitatea în conformitate cu prevederile contractului. Filialele dispun de balanţe proprii, ce 

fac parte din balanţa centralizată a întreprinderii. întreprinderea poartă răspundere pentru 

obligaţiile filialelor şi reprezentanţelor, iar acestea din urma sunt răspunzătoare de obligaţiile 

întreprinderii. Firma filialei (reprezentanţei) trebuie să indice locul ei de reşedinţă, şi să 

includă cuvântul "filiala" ("reprezentanţa").

1.9. întreprinderea se poate asocia, prin decizia fondatorului. în baza unui acord special cu alte 

unităţi economice în uniuni, asociaţii, concerne şi alte societăţi, conform principiului ramural, 

teritorial sau altor principii, pentru a-şi lărgi posibilităţile în cadrul realizării şi protecţiei 

intereselor comune ale participanţilor - de producţie, tehnico-ştiinţifice, sociale etc. Crearea 

structurilor indicate se admite cu condiţia respectării legislaţiei antimonopol şi altor acte 

normative.

1.10.în activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi hotărârile 

Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, departamentelor, ale organelor 

autoadministrării locale şi de statutul sau.

II. Crearea întreprinderii şi înregistrarea ei. Atribuţiile fondatorului.

2.1. întreprinderea este fondată şi înzestrata cu bunuri de către Consiliului orăşenesc Orhei (în 

continuare - fondatorul).

2.2. întreprinderea este constitută în baza Deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr. 9.5 din ..17" 

februarie 2004 „Cu privire la formarea întreprinderii şi aprobarea Statutului". întreprindrea 

este creată în baza întreprinderii de Stat Hotelul „Codru” şi este succesorul drepturilor şi 

obligaţiilor întreprinderii transformate.

2.3. întreprinderea se consideră constituită şi capătă dreptul de persoană juridică din ziua 

înregistrării ei de către stat.

2.4. Fondatorul are următoarele atribuţii principale:

a) modificarea şi completarea statutului, inclusiv adoptarea lui în redacţie nouă;

b) modificarea cuantumului capitalului social;
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c) determinarea direcţiilor principale ale activităţii întreprinderii, aprobarea proiectelor 

acesteia;

d) aprobarea dării de seamă şi evaluarea activităţii administratorului;

e) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate întreprinderii;=

f) aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statele de personal şi schema de salarizare a 

personalului întreprinderii;

g) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.

III. Patrimoniul întreprinderii

3.1. Bunurile fondatorului, administrate de întreprindere, aparţin acesteia numai în limitele 

dreptului gestiunii lor economice.

3.2. Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din 

alte valori, costul cărora este reflectat în balanţa autonomă a întreprinderii.

3.3. întreprinderea organizează activităţile privind darea în locaţiune a încăperilor neutilizate. în 

baza deciziei fondatorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. în scopul majorării venitului 

întreprinderii.

3.4. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:

a) cotele băneşti şi materialele fondatorului (capitalul social);

b) veniturile obţinute din comercializarea producţiei, prestarea lucrărilor, serviciilor, din 

transmiterea în locaţiune a bunurilor precum şi din alte genuri de activitate;

c) veniturile aduse de hârtiile de valoare;

d) creditele băncilor şi ale altor creditori;

e) investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale;

f) vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi juridice;

g) alte surse, neinterzise de legislaţia în vigoare.

3.5. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu toate bunurile care îi aparţin cu 

drept de proprietate, cu excepţia proprietăţii care se referă la domeniul public. Fondatorul nu 

poarta răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu este răspunzătoare 

pentru obligaţiile fondatorului.

IV. Administrarea întreprinderii

4.1. Administrarea întreprinderii este efectuată. în conformitate cu Statutul ei. de către 

conducătorul acesteia (în continuare administratorul), pe care îl numeşte şi eliberează din 

funcţie primarul oraşului Orhei.

4.2. Administrator al întreprinderii poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină
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de exerciţiu şi care nu cade sub incidenţa incompatibilităţilor stabilite de legislaţia în vigoare, 

în calitate de administrator nu pot fi numite persoane cărora, prin lege sau hotărâre 

judecătorească, le este interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care 

acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente 

penale nestinse pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni 

săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere sau infracţiuni săvârşite de persoane care 

gestionează organizaţii comerciale.

Angajarea (desemnarea în funcţie) a administratorului, primarul o o legalizează printr-un 

contract individual de muncă.

4.4. în contractul încheiat între primar şi administrator se stabilesc drepturile şi obligaţiunile lor 

reciproce (ale părţilor), inclusiv modul în care administratorul desemnat îşi exercită atribuţiile 

de antreprenor, limitele drepturilor de folosinţă şi gestiune a patrimoniului, genurile de 

activitate autorizate în beneficiul fondatorului, relaţiile reciproce financiare, răspunderea 

pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale. precum şi termenul de 

valabilitate, condiţiile de modificare şi reziliere a contractului.

4.5. în termenul de valabilitate al contractului, fondatorul sau oricare alta terţă persoană, nu au 

dreptul să se amestece în activitatea administratorului, exceptând cazurile prevăzute în 

condiţiile contractuale sau de legislaţia în vigoare.

4.6. Relaţiile administratorului întreprinderii cu salariaţii acesteia se reglementează conform 

legislaţiei în vigoare, contractului colectiv şi contractelor de muncă individuale.

4.7. Administratorul este în drept:

a) să conducă activitatea întreprinderii şi să asigure funcţionarea ei eficientă;

b) să emită, în cadrul întreprinderii ordine şi instrucţiuni;

c) să acţioneze fără procură în numele întreprinderii;

d) să reprezinte interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, instituţiile 

administraţiei publice, precum şi cu organele de justiţie;

e) să încheie contracte, să elibereaze procuri, să deschidă conturi bancare pentru asigurarea 

activităţii întreprinderii;

f) să încheie contracte privind obţinerea unor credite bancare, cu acordul şi în mărimea 

stabilită, prin decizia fondatorului;

g) să semneze contractele de transmitere în locaţiune a încăperilor neutilizate şi a altor 

bunuri ale întreprinderii. încheiate. în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în 

vigoare.
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h) să prezinte fondatorului propuneri privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, 

extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în administrarea întreprinderii;

i) să încheie, modifice, suspende şi să desfacă contracte individuale de muncă cu salariaţii 

întreprinderii. în corespundere cu legistaţia muncii;

j) să asigure stimularea muncii salariaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere; 

k) să decidă în orice problemă ce ţine de activitatea întreprinderii şi care nu ţine de 

competenţa exclusivă a altor organe.

4.8. Administratorul este obligat:

a) să asigure executarea deciziilor fondatorului;

b) să asigure integritatea, folosirea judicioasă a bunurilor, ce i-au fost transmise întreprinderii

în gestiune economică;

c) să asigure executarea obligaţiilor întreprinderii care decurg din legislaţie şi contractele 

încheiate;

d) să asigure prezentarea. în modul stabilit de lege. a rapoartelor financiare şi fiscale, a 

dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri în organele de stat respective;

e) să asigure achitarea la timp a impozitelor şi altor plăţi în modul şi în mărimile stabilite de

legislaţie;

f) să asigure, conform deciziei fondatorului, auditul activităţii economico-fmanciare a 

întreprinderii;

1) să prezinte trimestrial fondatorului darea de seamă cu privire la activitatea economico- 

financiară a întreprinderii şi. după caz. actul auditului; 

m) să asigure obţinerea de către întreprindere a licenţelor, în modul stabilit de legislaţie, 

pentru a desfăşurarea activităţilor ce necesită dispunerea de licenţă, 

n) să asigure achitare integrală a plăţilor salariale conform contractelor de muncă încheiate şi 

legislaţiei în vigoare.

o) să asigure efectuarea asigurării sociale, medicale şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale 

salariaţilor, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă; 

p) să asigure pentru salariaţii întreprinderii condiţii adecvate de muncă, respectarea 

securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii antiincendiare, precum şi 

protecţia mediului ambiant; 

q) să respecte limitele împuternicirilor stabilite de legislaţia în vigoare, prezentul Statut şi 

contractul încheiat, în conformitate cu art. 4.4.

4.9. Administratorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii pe care o 

conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale. 

stipulate în contract.
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4.10. Administratorul poate li eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului 

potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau de lege.

4.11. In caz de necesitate, în structura administrativă a întreprinderii poate fi inclus consiliul- 

director. Principiile de instituire şi funcţionare a consiliului-director, în acest caz, se definesc 

în regulamentul cu privire la activitatea consiliului-director al întreprinderii, care se aprobă de 

către fondator.

V. Activitatea economică şi socială a întreprinderii

5.1. întreprinderea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Statut. întreprinderea 

organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii, reieşind din cererea 

populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi serviciile sale. precum şi din 

necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor 

salariaţilor săi. Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu 

beneficiarii producţiei, lucrărilor, serviciilor şi cu furnizorii de resurse tehnico-materiale, 

alte valori şi materii consumabile.

5.2. întreprinderea, în baza studiului conjuncturii pieţei, tluctuaţiei preţurilor şi a posibilităţilor 

partenerilor, inclusiv ale celor potenţiali, îşi organizează asigurarea tehnico-materială a 

procesului său de producere şi construcţie capitală, procurându-şi resursele necesare pe 

piaţa de mărfuri şi servicii.

5.3. Relaţiile economice şi de alta natură ale întreprinderii cu alte unităţi economice, organizaţii 

şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale.

5.4. întreprinderea execută livrări, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului pe bază 

contractuală sau în modul determinat de legislaţie.

5.5. Profitul (pierderile) întreprinderii se determină în modul prevăzut de legislaţie. Profitul net 

se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii.

5.6. Profitul este utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

b) formarea fondului de rezervă;

c) defalcări în bugetul orăşenesc;

d) în alte scopuri, dacă nu contravin legislaţiei.

5.7. Pierderile întreprinderii se acoperă din contul:

a) profitului rămas la dispoziţia întreprinderii,

b) mijloacelor fondului de rezervă;

c) dotaţiilor şi subvenţiilor.
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5.8. întreprinderea îşi crează de sine stătător structura de producţie. Statele de personal, 

organigrama sunt aprobate de către fondator. Forma de salarizare a salariaţilor întreprinderii 

se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.

5.9. întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile acordurilor colective privind 

protecţia muncii, mediului ambiant şi prescripţiile vizând tehnica securităţii, fiind 

răspunzătoare pentru prejudicierea sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în 

modul stabilit de lege.

VI. Evidenţe şi control

6.1. întreprinderea ţine la zi şi raportează în modul stabilit datele evidenţei statistice, operative şi 

contabile ale activităţii sale.

6.2. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii este exercitat de fondator. 

Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia 

de revizie (de cenzori) sau revizorul (cenzorul) întreprinderii sau de către o organizaţie de 

auditing, autorizată în acest scop printr-un contract special, rezultatele verificării fiind aduse 

la cunoştinţa fondatorului.

6.3. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat. în limitele competenţelor ce le sunt atribuite 

prin lege. de către organele administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de

control - financiare, fiscale, bancare, precum şi de către alte structuri de stat.

6.4. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, ale dărilor de seama şi informaţiilor 

furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale ale întreprinderii poartă răspundere 

disciplinară, materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

VII. Reorganizarea şi dizolvarea întreprinderii

7.1. Dizolvarea şi reorganizarea (fuziunea, dezmembrare şi transformare) întreprinderii se 

înfăptuieşte în temeiul deciziei fondatorului.

7.2. întreprinderea este dizolvată prin decizia instanţei de judecată în cazul:

• stabilirii insolvabilităţii întreprinderii;

• activitatea ei contravine ordinii publice;

• recunoaşterii caducitatii actelor de constituire a întreprinderii.

7.3. în cazul reorganizării sau dizolvării întreprinderii, lucratorilor disponibilizaţi li se asigură

respectarea drepturilor şi intereselor în corespundere cu legislaţia în vigoare. întreprinderea

se considera reorganizată sau dizolvată de la data introducerii modificărilor respective în
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Registrul de Stat.

7.4. în cazul fuziunii întreprinderii cu o alta unitate economică, toate drepturile şi obligaţiunile 

patrimoniale ale fiecăreia dintre ele trec către întreprinderea apăruta în rezultatul acestei 

fuziuni. în cazul absorbţiei întreprinderii la un alt agent economic, către acesta din urma 

trece toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale întreprinderii absorbite. In cazul 

divizării întreprinderii, unităţile nou create în rezultatul acestei divizări îşi asumă drepturile 

şi obligaţiunile patrimoniale ale fostei întreprinderi conform cotelor specificate în actul 

(balanţa) de divizare. La separarea din cadrul întreprinderii a unei unităţi noi (ori a câtorva), 

asupra acesteia (acestora) trec. în părţi corespunzătoare, drepturile şi obligaţiunile 

patrimoniale ale întreprinderii reorganizate conform actului (balanţei) de divizare. în cazul 

transformării întreprinderii într-o nouă unitate economică, aceasta din urmă îşi asumă, 

potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale fostei întreprinderi.

7.5. Dizolvarea întreprinderii este efectuata de către comisia de lichidare (lichidator), desemnată 

de fondator. în caz de insolvabilitate, întreprinderea este lichidată în baza deciziei instanţei 

de judecată. Fondatorul sau instanţa de judecată, care a decis dizolvarea întreprinderii, 

stabileşte modul şi termenul dizolvării, precum şi termenul în care creditorii îşi pot înainta 

pretenţiile, termen care nu va fi mai mic de şase luni din momentul când a fost anunţată 

dizolvarea întreprinderii.

7.6. Comisia de lichidare (lichidatorul) va publica în ..Monitorul Oficial al Republicii M oldova’*, 

în două ediţii consecutive, un anunţ despre lichidarea acesteia, şi în termen de 15 zile, îl 

informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidarea şi despre termenul de înaintare a 

creanţelor.

7.7. După adoptarea deciziei de lichidare, conducerea întreprinderii ce urmează sa fie dizolvată 

transmite comisiei de lichidare (lichidatorului) funcţiile sale administrative, inclusiv ţinerea 

lucrărilor de gestiune, şi se încadrează în procesul de evaluare a patrimoniului efectiv al 

întreprinderii. Comisia de lichidare (organul care efectuează lichidarea) evaluează 

patrimoniul întreprinderii lichidate. întocmeşte bilanţul de lichidare şi o prezintă 

fondatorului spre aprobare, precum şi instanţei de judecata  care a adoptat decizia privind 

dizolvarea întreprinderii, asigura virarea datoriilor acesteia faţă de buget, celorlalte defalcări 

şi satisfacerea pretenţiilor justificate ale creditorilor potrivit bilanţei de lichidare a 

întreprinderii.

7.8. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este efectuat de fondator sau de organul 

desemnat de acesta.

7.9. Pentru daunele cauzate întreprinderii dizolvate, precum şi creditorilor ei din culpa comisei 

de lichidare (organului care efectuează lichidarea), întreaga răspundere, prevăzută de 

legislaţia în vigoare, o poarta membrii comisiei de lichidare (organul care efectuează



lichidarea).

7.10.Din momentul dizolvării, administratorul nu poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar 

fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această 

prevedere se aplică din ziua de la care asupra dizolvării a hotărât fondatorul sau instanţa de 

judecată.

7.11.întreprinderea continuă să existe şi după dizolvare în măsură în care este necesar pentru 

lichidarea patrimoniului.

7.12.Hotărârea privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămase după satisfacerea pretenţiilor 

justificate ale creditorilor şi membrilor colectivului ei de muncă, după definitivarea altor 

decontări şi recuperarea cheltuielilor comportate de lichidare, se adopta de către fondator.

VIII. Suspendarea activităţii întreprinderii

8.1. întreprinderea, la decizia fondatorului, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o 

perioadă, care să nu depăşească trei ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public 

naţional, precum şi faţă de alţi creditori.

8.2. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă destaşurarea oricăror activităţi 

de întreprinzător.

IX. Dispoziţii finale

9.1. Prezentul Statut este întocmit în trei exemplare, fiecare dintre ele având aceeaşi putere 

juridică.

9.2. Prezentul Statut, modificările şi completările acestuia intră în vigoare la data înregistrării lui 

la Camera înregistrării de Stat.

Preşedintele şedinţei:

Secretarul:
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