Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 15/15
din 12.11.2015
«Cu privire la modificarea anexei nr. 1
la decizia Consiliului municipal Bălţi
nr. 6/49 din 27.10.2011 “ Cu privire la aprobarea tarifelor
pentru inchirierea apartamentelor, deservirea tehnică şi
reparaţia blocurilor locative şi echipamentelor tehnice
din interiorul blocului de (alimentare cu apă, de evacuare
a apei uzate, alimenatare cu energie electrică, de încălzire)».
În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. m) al Legii RM privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legii RM cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006; Legii RM privind serviciile publice de gospodărie comunală, nr. 1402-XV din 24.10.2002;
Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 «despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ,
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de
încălzire şi alimentare cu apă» în scopul executării hotărîrii Curţii de Apel mun. Bălţi din 14 mai 2012
(dosarul nr. 3-64/2012), examenînd petiţia Asociaţiei Obşteşti Societatea pentru Protecţia Drepturilor
Consumatorilor din mun. Bălţi şi dlui I. Gordaş din 19.01.2015,-

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:
1. Se modifică anexa nr. 1 “Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică şi reparaţia
blocurilor locative şi încăperilor locuibile în cămine, efectuate din contul tarifului ”, la Decizia
Consiliului municipal Bălţi nr. 6/49 din 27/10/2011, după cum urmează sintagma cuvintele
«acoperişurile localurilor de uz comun» se substitue cu sintagma «acoperişurile».
2. Se recomandă IM «GLC Bălţi» (dl V.Pelin) să elaboreze şi să încheie сu consumatorii
contracte de deservire şi reparaţii a blocurilor locative сu includerea condiţiei de participare
obligatorie a tuturor coproprietarilor la celtuielile pentru reparaţia acoperişului.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate: pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului;
pentru drept şi disciplina; pentru activităţii economico-financiare.
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ordinare a Consiliului mun. Bălţi
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