
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 
 

Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr.1 la  

decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/5 din 21.12.2017 

“Cu privire la aprobarea contractului de subvenţionare 

a Întreprinderii Municipale “Direcţia Reparaţii şi Construcţia  

Drumurilor  Bălţi” pentru anul  2018” 
 

În corespundere cu art.14 alin.(2) lit.h) şi lit. q) din Legea cu privire la administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-

XVI din 28.12.2006, art.3 alin.(1) lit.d) şi alin.(5), art.6 alin.(2) lit h), art.14 alin.(4) lit.h) din Legea 

serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2002, art.7 alin.(1), art.8 şi atr.29 

alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.24 alin.(1) lit. f), art.29 

alin.(1) şi art.31 alin. (4) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014, Hotărîrea Guvernului 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 nr. 191 

din 19.02.2002, art.1 şi art.14 din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-model al 

întreprinderii municipale nr.387 din 06.06.1994, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.208 din 24.12.2015 

privind clasificaţia bugetară, decizia Consiliului municipal Bălţi nr.14/13 din 21.12.2017 cu privire la 

examinarea adresărilor ”Salubrity Solutions” SRL nr.04-12/17 din 04.12.2017 și nr.01-03/1439 din 

15.12.2017 privind sistarea serviciului  de evacuare a deșeurilor menajere solide de pe teritoriul mun.Bălți 

și luînd în considerație, că cheltuielile efective  pentru evacuarea deşeurilor municipale sunt mai mari 

comparativ  cu cheltuielile prevăzute în tarif, – 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se operează modificări în anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr.14/5 din 

21.12.2017 precum urmează: 

- punctul 1.3.1 se completează cu un nou alineat, având următorul conţinut: 

“compensarea diferenței cheltuielilor pentru prelucrarea şi neutralizarea 1 m
3
 de 

deşeuri municipale, evacuate la poligon cu transportul specializat şi a cheltuielilor 

similare, luate în calcul în tariful pentru transportarea deşeurilor municipale, pînă la 

aprobarea noilor tarife pentru evacuarea deşeurilor municipale”; 

- alineatul patru din punctul 1.3.1. al Contractului “alte cheltuieli pentru programul 

“Protecţia mediului” conform dispoziţiei primarului” – se consideră alinetul cinci. 

2. Se autorizează primarul interimar al municipiului Bălţi să semneze Acordul Adițional la 

Contractul de subvenţionare a Întreprinderii Municipale “Direcţia Reparaţii şi Construcţia 

Drumurilor Bălţi” nr.4 din 03.01.2018, ţinându-se cont de modificările indicate în punctul 

1 al prezentei decizii. 

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

pecializate pentru activitatea financiar-economică, pentru gospodărie comunală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei a ____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 





 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


