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Proiect 
 

Managerului Liceului  
Privat “Elitex” 

Dnei Calistru T. 

 
 

În urma examinării solicitării Liceului Privat ”Elitex”, înregistrată cu nr. 03-13/583 din 
14.02.2018 cu privire la recalcularea plății pentru arenda încăperilor, efectuarea reparației 
capitale a încăperilor cu suprafața 229,6 m2, Vă aducem la cunoștință, că întru executarea 

Deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/39 din 27.10.2005 între primarul mun. Bălți și Liceul Privat 
”Elitex” a fost încheiat contractul de chirie nr. 19 din 18.11.2005, pentru efectuarea procesului 

instructiv în încăperile nefolosite a IP nr, 46, str, Aerodromului, 14C, cu suprafața 576,9. 
Contractul a expirat pe 28.02.2013. Pe parcursul chiriei, în decursul mai multor ani 
Dumneavoastră nu v-ați onorat obligațiunile contractuale, în special  nu ați efectuat plata pentru 

chiria  încăperilor și facturile de întreținere comunale. Suma datoriilor Liceului Privat ”Elitex” 
pentru 01.02.2018 constituie 952589,06 lei. La moment, după cum cunoașteți, în instanță de 

judecată, există o cauză de acțiune civilă, inițiată de Primăria mun. Bălți cu privire la colectarea 
datoriilor pentru închirierea  încăperilor și achitarea datoriilor comunale, cât și pentru eliberarea 
forțată  a spațiului de către administrația Liceului Privat ”Elitex”.  

În conformitate cu Legea nr. 289 din 15.12.2017 cu privire la  bugetul de stat pentru anul 
2018 (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 464-470 din 29.12.2017), a fost modificat tariful 

anual de bază pentru 1 m2, pentru mun. Bălți începând cu 01.01.2018 constituie 238,6 lei. Luând 
în considerație cele expuse mai sus, în adresa Dumneavoastră a fost expediată înștiințarea nr. 
02.15/104 din 10.01.2018 cu privire la modificările în calculele plății pentru chirie.  

În același timp, menționăm faptul, că din inițiativa administrației Liceului Privat ”Elitex” 
și în prezența dnai Calistru T. (15.10.2010) a fost efectuată deconectarea de la rețelele termice 

încăperile cu suprafața de 229,6  m2  (Actul se anexează). Din motiv ca încăperilea acestea o 
perioadă îndelungată de timp nu s-au încălzit ele necesită reparații capitale  

Reieșind din cele expuse anterior, CMB confirmă poziția sa de disponibilitate cu privire la 

primirea prin ACT de predare-primire spațiile neutilizate conform scrisorii expediate anterior 
Liceului Privat ”Elitex”, de către Primăria mun. Bălți înregistrată cu Nr. 03-11/675 din 

23.02.2017 (avizul de primire se anexează), iar celelalte cerințe nu pot fi satisfăcute.  
 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 
ordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 
Ex.: T. Dubițkaia, 
șef al Direcției învățămînt, tineret și sport, 
Tel.: 0231/5-46-70 









 
 
 
 

 


