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Proiect 

 

Angajaților 

                                                                                   Palatului Municipal de Cultură 

                                                                                                   str. Dostoevschi, 24, mun. Bălți 

 

 

 Adresările Dstră, înregistrate cu nr. I-2219/23 din 04.12.2017 și cu nr. I-2256/23 din 

07.12.2017 cu documentele anexate, au fost examinate la a _____ ședință ordinară a Consiliului 

municipal Bălţi din __.03.2018. 

Privitor la întrebările înaintate de Dstră, explicăm că, la examinarea chestiunii ce ține de 

prelungirea relațiilor contractuale cu locatarul ÎI „Crijevițchi Oxana” a fost luată în considerație 

înștiințarea primăriei mun. Bălți nr. 03-13/611 din 17.03.2015 și copia avizului Direcției Situații 

Excepționale mun. Bălți nr. 217 din 20.02.2018, care au și servit drept bază la pregătirea 

proiectului de decizie pentru ședința Consiliului municipal de refuz în prelungirea contractului 

de locațiune cu ÎI „Crijevițchi Oxana”. 

În legătură cu demolarea construcției neautorizate, informăm că, de către administrația 

Palatului Municipal de Cultură va fi efectuată inventarierea bunurilor la compartimentul 

verificării corespunderii amplasării încăperilor cu documentele primare. 

La capitolul restaurării bunului distrus pe suprafața anterior închiriată de 20 m
2
 în 

foaierul PMC și recuperarea prin instanța de judecată de la ÎI „Crijevițchi Oxana” a mijloacelor 

financiare pentru daunele materiale cauzate proprietății municipale, atenționăm că, în procesul de 

restituire locatorului a bunului transmis în locațiune, a fost elaborat actul de primire-predare, în 

care a fost indicată starea tehnică a bunului, unde partea primitoare a bunului a fost administrația 

PMC. În actul de primire-predare din 24.06.2015, prin care ÎI „Crijevițchi Oxana” a predat bunul 

închiriat, este indicat că, este deteriorat numai o parte a tavanului, dar conform inscripțiilor 

suplimentare, se indică că, aceasta s-a întîmplat din vina directorului instituției, deoarece timp 

îndelungat nu s-a efectuat reparația acoperișului obiectului. Careva alte daune nu sunt indicate. 

Ca urmare, luînd în considerație toate cele expuse mai sus, adresările Dstră ae satisfac 

parțial. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 
Ex.: G. Zincovscaia, 

șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare, 

Tel.: 0231/5-46-08 

 

 









 
 


