
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la primirea patrimoniului de la 

bilanţul direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei a primăriei la bilanţul 

primăriei, cu transmiterea ulterioară cu 

drept de administrare operativă  

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), (2) lit. b), alin. (3) din Legea RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea RM 

privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea 

RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 cu 

modificări ulterioare; conducîndu-se de Regulamentul privind modul de posesiune, de 

folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul 

municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, 

în baza notei de serviciu direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei a primăriei nr. 01-

07/969 din 26.12.2017 şi deciziei comisiei pentru administrarea proprietăţii public,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se primeşte cu titlu gratuit în proprietatea municipală cu reflectarea în evidenţa contabilă 

a primăriei mun. Bălţi patrimoniul, care se află la bilanţul direcţiei asistenţă socială şi 

protecţia familiei a primăriei, cu transmiterea lui ulterioară în administrare operativă 

direcţiei, conform anexei. 

2. Primăria municipiului Bălţi împreună cu direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei a 

primăriei, în termen de o lună, vor institui comisiile de primire-predare a bunurilor şi vor 

asigura efectuarea transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor 

documentelor necesare, conform prevederilor legislației în vigoare. 

3. Primarul municipiului Bălţi să modifice corespunzător registrul patrimoniului public şi 

evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                    Irina Serdiuc 

 

 



 

Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

Nr.________din______________2018 

 

Lista 

bunurilor, care urmează să fie transmise de la bilanţul 

direcţiei asistenţă socială şi protecţia  

familiei a primariei la bilanţul primăriei mun.Bălţi,  

cu transmiterea ulterioară Direcţiei cu drept de administrare operativă 
 

 
№ 

Denumirea mijlocului fix 

Număr de 

inventarier

e 

Anul 

fabrică

rii 

Valoarea 

iniţială (lei) 

d/o 

1 2 3 4 5 

1 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490294 2017 8 571,43 

2 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490295 2017 8 571,43 

3 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490296 2017 8 571,43 

4 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490297 2017 8 571,43 

5 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490298 2017 8 571,43 

6 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490299 2017 8 571,43 

7 Climatizator  Gree GWH09AAA-K3NNA1A 31490300 2017 8 571,42 

8 Printer  HP LaserJet Pro M12a, A4 31460301 2017 2 320,00 

9 Printer  HP LaserJet Pro M12a, A4 31460302 2017 2 320,00 

10 Printer  /Copier/Scaner MFD Canon i-Sensys MF231 31460303 2017 5 580,00 

11 Printer  /Copier/Scaner MFD Canon  i-Sensys MF231 31460304 2017 5 580,00 

12 Masa de cafea  31630430 2017 950,00 

13 Dulap de perete  "Домик" 31630431 2017 6750,00 

14 Fotoliu cu role 31630432 2017 2850,00 

15 Fotoliu cu role 31630433 2017 2850,00 

16 Canapea cu role 31630434 2017 4600,00 

Total  93800,00 

 

 

 















 


