
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea cererii nr. 38 din 

18.04.2018 depuse de administratorul autorizat 

Marcoci Ludmila, lichidator al ÎM ”Gospodăria 

Specializată Auto din Bălţi” 

 

În temeiul art. 14, al. 2 lit. b) şi i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 9 al. 1 a Legii RM nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, art. 9 al. 1, art. 11 al. 1 a Legii RM nr. 523-

XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 

examinînd cererea nr. 38 din 18.04.2018 a administratorului autorizat Marcoci Ludmila, 

lichidator al IM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi” cu privire la transmiterea cu titlu 

gratuit IM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi” cu drept de proprietate patrimoniul 

municipal, care ulterior a fost transmis în baza deciziei Consiliului mun.Bălţi nr. 12/34 din 

25.10.2012 ”Cu privire la transmiterea proprietăţii municipale”, din administrarea IM 

”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi” în administrarea IM ”Gospodăria Locativ - Comunală 

Bălţi”, IM ”Apă-Canal Bălţi”, IM ’’Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”, ÎM 

„Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” şi privind numirea reprezentantului fondatorului 

IM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi”  pentru participarea în proces de faliment, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface parţial cererea nr. 38 din 18.04.2018 a administratorului autorizat Marcoci 

Ludmila, lichidator al IM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi”, la compartimentul 

numirii reprezentantului Consiliului municipal Bălţi pentru participare în procesul 

insolvabilităţii. 

2. Se aprobă în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălţi, care este fondatorul IM 

”Gospodăria Specializată Auto din Bălţi”, dna Gubceac Violeta, specialist principal al 

Direcţiei generale financiar-economice a primăriei, pentru participare în proces de 

insolvabilitate. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc va remite prezenta decizie în 

adresa administratorului autorizat Marcoci Ludmila şi IM ”Gospodăria Specializată Auto 

din Bălţi”. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 



















 
 


