
         Anexa nr. 11  

         la Hotărîrea Guvernului nr.568 

      din 6 mai 2008 
 

Informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite 

 să reprezinte interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale  

în „Camera Înregistrării de Stat” Î.S.  pentru anul 2015                                                                                                                     

1004600077777 

(IDNO al agentului economic)  

    _________5___________                         _____________4_____________ 

          (componenţa numerică a  consiliului)                              (numărul  de  şedinţe convocate în anul  gestionar) 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

membrilor consiliului/ 

reprezentantului 

statului/unităţii 

administrativ-

teritoriale 

Funcţia 

 deţinută în 

cadrul 

consiliului 

societăţii pe 

acţiuni/ 

întreprinderii 

de stat sau 

municipale  

Numărul şi data 

procesului-verbal ordinului 

privind desemnarea  în 

consiliu/reprezentant al 

statului/unităţii 

administrativ-teritoriale 

Data expirării 

împuternicirilor 

acordate 

 

Numărul de 

şedinţe  la 

care a 

participat   

Numărul de 

şedinţe de la 

care a lipsit 

nemotivat    

Mărimea 

totală a 

indemnizaţiei 

achitate pe 

parcursul 

anului 

gestionar 

 (lei) 

îndreptate 

spre achitare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elena 

BELEI 

 

şef al Cabinetului 

ministrului justiţiei 

 

Preşedintele 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ nr.118 din              

24 martie 2015 „Cu 

privire la modificarea 

Ordinului nr. 567 din   

17 decembrie 2012” 

 

(Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012              

”Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat”) 

10 septembrie 

2015 

2 - 12000 

2 Nicolae 

 Duca  

 

consilier al 

ministrului justiţiei 

Preşedintele 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ nr.380 din              

10 septembrie 

2015 „Cu privire la 

modificarea 

Ordinului nr. 567 din   

17 decembrie 2012” 

 

(Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012         

”Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat”) 

17 decembrie  

2015 

 

 

 

2 - 11000 

3 Bulicanu 

Vasile  

 

Şef al Direcţiei 

generale sinteză 

bugetară a 

Ministerului 

Finanţelor 

Membru al 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ nr.430 din        

7 octombrie 2014           

”Cu privire la 

modificarea  

Ordinului  nr.567 din        

17 decembrie 2012” 
 

(Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012         

”Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat”) 

 

17 decembrie  

2015 

4 - 36000 



4 Certan   

Anastasia 

 
Şef al Direcţiei 

generale politică şi 

legislaţie fiscală şi 

vamală a 

Ministerului 

Finanţelor 

Membru al 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012 ”Cu 

privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat” 

17 decembrie 

2015 

4 - 36000 

5 Chistol 

Eugeniu 

 

Şef-adjunct al 

Direcţiei juridice a 

Ministerului 

Economiei 

Membru al 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ  nr.545  din        

17 decembrie 2014 

”Cu privire la 

modificarea  

Ordinului  nr.567 din        

17 decembrie 2012” 

 

(Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012         

”Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat”) 

17 decembrie 

2015 

 

4 - 36000 

6 Dragan M. 

 
Şef al Direcţiei 

juridice a 

Camerei 

Înregistrării de Stat 

Membru al 

Consiliului de 

administraţie                         

al Camerei 

Înregistrării 

de Stat 

Ordinul MJ nr.567 din        

17 decembrie 2012 ”Cu 

privire la aprobarea 

componenţei nominale a 

Consiliului de 

administraţie al Camerei 

Înregistrării de Stat” 

17 decembrie 

2015 

4 - 36000 

 

 

 

 

 

 

„    ”                2016                                                    ___________________________           
             L.Ş.                   (semnătura administratorului) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: În coloana 7 se indică numărul de şedinţe ale consiliului la care membrul consiliului a lipsit nemotivat (fără a 

prezenta documente confirmative: copii de pe ordinul privind aflarea în concediu de odihnă/deplasare, 

certificatul medical etc.). 

 


