РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА

DECIZIE

18 octombrie 2017

nr. 07/03

Privind finalizarea procedurii de lichidare
a ÎM „ Farmacia nr. 19 , staţia Ocniţia ”
În temeiul art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, nr. 121-XVI din 4 mai 2007 art. 86-98 Cod Civil al
Republicii Moldova, în temeiul deciziei Consiliului orășenesc Ocnița Cu privire la lichidarea Î.M.
„ Farmacia nr. 19, staţia Ocniţa” , nr. 01/03 din 18.01.2017 , ulterior modificată prin decizia consiliului
orășenesc, nr. 05/12 din 30.06.2017, în conformitate cu procesul– verbal al comisiei consultative în sfera
economico – financiară , nr.07 din 16.10.2017 , consiliul orăşenesc ,

DECIDE:

1. Se aprobă bilanţul de lichidare a Întreprinderii Municipale „ Farmacia nr. 19, staţia Ocniţa”,cod fiscal
1003604013947, conform anexei.
2. Se confirmă faptul , precum că , careva active sau pasive după Întreprinderea Municipală „ Farmacia
nr. 19, staţia Ocniţa” la data de 16.10.2017 nu sunt înregistrate.
3. Se confirmă, că patrimoniul, supus evaluării , conform art.5 din Legea cu privire la activitatea de
evaluare , nr. 989 din 18.04.2002 , nu este înregistrat.
4. Se finalizează procedura de lichidare a Întreprinderii Municipale „ Farmacia nr. 19, staţia Ocniţa”.
5. Lichidatorul va prezenta Serviciului înregistrare unităţilor de drept Edineț , Departamentul înregistrare
și licențiere a unităților de drept al Agenției serviciilor publice , documentele necesare pentru radierea
Întreprinderii Municipale „ Farmacia nr. 19, staţia Ocniţa”, din registrul de stat al persoanelor juridice .
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Ciumac , primar
al orașului Ocnița .

Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc

Maria Cazac

Secretarul consiliului orăşenesc

Axenia Plăcintă

Anexă la decizia consiliului orăşenesc nr.07/03 din 18.10.2017

NOTĂ INFORMATIVĂ

la decizia consiliului orăşenesc nr.07/03 din 18.10.2017 privind finalizarea procedurii de
lichidare a ÎM „ Farmacia nr.19 , staţia Ocniţa”
În conformitate cu decizia consiliului orăşenesc nr. 05/12 din 30.06.2017 Cu privire la
lichidarea ÎM „Farmacia nr.19 , staţia Ocniţa” s-a decis să fie lichidată ÎM „Farmacia nr.19 ,
staţia Ocniţa” înregistrată la 08.02.2001, cod fiscal 1003604013947.
Pînă la acest moment , eu Artamaniuc Victor, lichidatorul acestei ÎM , am prezentat cererea
Serviciului înregistrare unităţilor de drept Edineț , Departamentul înregistrare și licențiere a
unităților de drept al Agenției serviciilor publice , pentru începerea procedurii de lichidare
a ÎM „Farmacia nr.19 , staţia Ocniţa” , conform legislaţiei în vigoare.
Prin decizia din 14.06.2017 a Serviciului şi Departamentului de înregistrare şi Licenţiere
a fost admisă şi a fost consemnat în registru despre faptul iniţierii procedurii de lichidare a
ÎM „Farmacia nr.19 , staţia Ocniţa”, potrivit art. 89,90 a Codului Civil.
În conformitate cu prevederile art.99 a Codului Civil , etapa a doua pentru finalizare
Procedurii de lichidare , constă în emiterea deciziei de către fondatorul înttreprinderii , pentru
aprobarea bilanţului de lichidare şi planului de repartizare a activelor în cazul în care există.
Astfel potrivit:
- certificatului nr. B 1748769 din 11.10.2017 , eliberat de Serviciul Fiscal Ocniţa
se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional .
- certificatului nr. 30 din 27.09.2017 , eliberat de Casa Naţională de Asigurări
Sociale se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.
Avînd în vedere cele expuse şi în scopul finalizării procedurii de lichidare a ÎM
Farmacia nr.19 , staţia Ocniţa”

„

