
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la primirea patrimoniului de la bilanţul ÎM 

«Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi» în proprietatea 

municipiului la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu 

transmiterea ulterioară în administrare ÎM „Regia 

„Apă-Canal-Bălţi”” cu drept de gestiune economică 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 77 din Legea privind administraţia 

publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 din Legea privind decentralizarea 

administrativă Nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 9, art. 10 din Legea privind proprietatea publică 

a unităţii administrativ-teritoriale Nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea 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 mun. Bălţi” nr. 481 din 

21.11.2017, adresării ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”” nr. 105 din 20.02.2018, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se primeşte cu titlu gratuit de la bilanţul ÎM «Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi» în 

proprietatea municipiului la bilanţul primăriei mun. Bălţi sistemul apeductului din str. 

Caraciobanu (de la str. Aerodromului pînă la staţia de epurare), cu valoarea iniţială 

1023466,24 lei, cu transmiterea lui ulterioară în administrare ÎM „Regia „Apă-Canal-

Bălţi”” cu drept de gestiune economică şi cu atribuirea în domeniul public. 

2. Primăria mun. Bălţi în comun cu ÎM «Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi» și ÎM „Regia 

„Apă-Canal-Bălţi””, să instituie comisiile de primire-predare a bunurilor şi să asigura 

efectuarea transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor 

necesare, conform prevederilor legislației în vigoare.  

3. Primarul interimar municipiului Bălţi: 

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

fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

3.2. să semneze cu ÎM «Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi» şi ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”” 

adiţional de modificarea şi completarea Contractului privind administrarea proprietăţii 

municipale cu drept de gestiune economică. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
  



 


