
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

Cu privire la examinarea adresării  

ÎM „Asociaţia Pieţelor din Bălţi”  

nr. 02 din 15.02.2018 

 

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; 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 adresării ÎM „Asociaţia Pieţelor din Bălţi” nr. 02 din 

15.02.2018, cu scopul reflectării corecte în evidenţă contabilă,-  
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface adresarea ÎM „Asociaţia Pieţelor din Bălţi” nr. 02 din 15.02.2018. 

2. Se permite ÎM „Asociaţia Pieţelor din Bălţi” să efectueze capitalizarea patrimoniului  

municipal, cu reflectarea ulterioară în evidenţă contabilă a întreprinderii municipale, 

conform anexei.  

3. Primarul interimar al municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorișin: 

3.1. să modifice corespunzător registrul patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor 

fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

3.2. să semneze acordul adiţional de modificare şi completare Contractului privind 

administrarea proprietăţii municipale cu drept de gestiune economică. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru activități economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ______ 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

Nr.__________din_______________2018  

 

 

 

 

№ 

d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 

Număr de 

inventariere 

Data punerii 

în funcţie 

Valoarea iniţială, 

lei 

Suma 

reparaţiei, lei 

1 2 3 4 5 6 

1 
Система 

видеонаблюдения 
12330569 2013 53986,61 18149,67 

2 
Система 

видеонаблюдения 
12330546 2010 93335,36 13898,76 

 



























 
 

 

 

 

 

 

 

 





















 


