
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

Proiect 

Сu privire la examinarea cererii  

ÎI “Crijevițchi Oxana” din 18.08.2017 

 
În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Legii RM cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. (1), lit. h) alin. (2) al Legii RM 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, Codul Civil al RM, 

examinînd cererea ÎI “Crijevițchi Oxana” din 18.08.2017 privind prelungirea valabilității contractului de 

locațiune pe termen de 3 ani, documentelor prezentate, luînd în considerație înștiințarea primăriei mun. 

Bălți nr. 03-13/611 din 17.03.2015 şi atrăgînd atenția asupra copiei anexate a avizului Direcției Situații 

Excepționale mun. Bălți nr. 217 din 20.02.2018, copiei anexate a notei de serviciu a Direcției Arhitectură 

și Construcții nr. 02-11/213 din 05.12.2017 dar și faptul că termenul de valabilitate a contractului de 

locațiune nr. 38/2011 din 14.12.2011 a expirat la data de 08.12.2017, - 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

1. Se refuză satisfacerea cererii ÎI “Crijevițchi Oxana” din 18.08.2017. 

2. ÎI “Crijevițchi Oxana”, în termen de 2 săptămîni din momentul adoptării prezentei decizii, să 

elibereze și să transmită administratorului bunului, obiectul locațiunii în stare inițială, primit 

conform actului de primire-predare din 14.12.2011 (o parte din hol) în incinta Palatului 

Municipal de Cultură, cu suprafaţa totală de 13,5 m
2
, închiriat conform contractului de 

locațiune nr. 38/2011 din 14.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, cu achitarea 

plății pentru locaţiune și serviciile comunale pînă la momentul transmiterii bunului prin act 

de primire-predare. 

3. ÎI “Crijevițchi Oxana”, luînd în considerație punctul 4.6. și în corespundere cu punctul 4.3. 

și subpunctul 4.4.6. a contractului de locațiune nr. 38/2011 din 14.12.2011, să demonteze 

construcția neautorizată pe suprafața închiriată de 13,5 m
2
, care a condus la replanificarea 

soluțiilor de planificare volumetrică pentru căile de evacuare, ieșirilor și încăperilor fără 

coordonarea cu Consiliul municipal și cu Supravegherea Antiincendiară de Stat. 

4. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc să transmită în adresa Serviciului 

Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP “Agenţia Servicii Publice” copia prezentei decizii 

pentru operarea modificărilor în dosarul cadastral al Palatului Municipal de Cultură în 

corespundere cu planul inițial. 

5. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc să transmită în adresa ÎI “Crijevițchi 

Oxana” copia prezentei decizii. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a ____ 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 



 

 

 

 

 







 
 


