
Darea de seamă privind activitatea Consiliului de Administrație a 

Întreprinderii Municipale „Orhei Transport” pentru anul 2021 

Prin decizia Consiliului mun. Orhei nr. 13.8 din 30.11.2021 „cu privire la 

aprobarea componenței numerice și nominale a consiliului de administrație, și a 

comisiei de cenzori a Î.M. „Orhei Transport”, a fost aprobată componența 

Consiliului de administrație al Î.M. „Orhei Transport”. 

Potrivit deciziei sus menționate componența consiliului de administrație este 

următoarea: 

1. Eduard ȚEPORDEI - președinte, manager șef al Î.M. Achiziții, 

Comerț și Piețe; 

2. Fiodor NEGRUȚA – membru, manager șef în domeniul resurselor 

umane al Î.M. „Orhei Transport”; 

3. Tatiana CAZACLIU – membru, manager al Î.M. „Orhei Proiect”. 

Consiliul de administrație î-și desfășoară activitatea în conformitate cu  

Regulamentul Consiliul de administrație și Comisiei de cenzori pentru 

Întreprinderile Municipale aprobat prin Decizia Consiliului Municipal nr. 4 nr 

6.1 din 10.06.2020 și în baza Statutului în redacție nouă aprobat prin Decizia 

Consiliului Municipal nr.14.2 din 26.12.2018 ” Cu privire la aprobarea 

Statutului Î.M. „Orhei Transport” în redacție nouă, precum și a legislației în 

vigoare. 

Consiliul de administrație al Î.M. „Orhei Transport” este la dispoziția 

întreprinderii ori de cîte ori este nevoie pentru întrunirea în ședințe și examinarea 

chestiunilor abordate spre soluționare în legătură cu activitatea întreprinderii 

precum și pentru satisfacerea necesităților fondatorului. 

Pentru anul 2021 Consiliul de Administrație al Î.M. „Orhei Transport” s-a 

întrunit în o ședință pentru a pune în discuție următoarele: 

Aprobarea statelor de personal al întreprinderii pentru anul 2021. 

Ulterior Consiliul de Administrație nu s-a întrunit din cauza pandemiei. 

Componența consiliului nu era deplină fapt ce crea imposibilitatea întrunirii. 

Ședințele Consiliului de Administrație sunt organizate în corespundere cu 

Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală. După fiecare ședință se întocmesc procese verbale și decizii care se 

păstrează la secretarul Consiliului de Administrație domnul Negruța Fiodor.  

 

Președintele Consiliului de Administrație    Eduard ȚEPORDEI 

 

Secretar al Consiliului de Administrație    Fiodor NEGRUȚA 


