
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor  

contracte de locaţiune a încăperilor în incinta liceului teoretic  

“George Coșbuc” din bd. Larisa, 3 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Legii RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. 

(1), lit. h) alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr. 121-XVI din 04.05.2007, Legea RM privind bugetul de stat pe anul 2018 nr. 289 din 

15.12.2017, art. 904 din Codul Civil al RM, Hotărîrea Guvernului RM “Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate” nr. 483 

din  29.03.2008,  cu modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului municipal Bălţi 

nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în 

locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale” cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza cererilor locatarilor încăperilor, coordonate cu Direcția Învățămînt, Tineret și 

Sport a primăriei, și documentelor prezentate de ei, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite primarului municipiului Bălţi dlui Nicolai Grigorișin să prelungească termenele 

de valabilitate a contractelor de locaţiune cu locatarii încăperilor în incinta liceului teoretic 

“George Coșbuc” din bd. Larisa, 3, conform anexei. 

2. Locatarii încăperilor, în termen de o lună, să semneze cu primăria municipiului Bălţi 

acordurile de modificare şi completare a contractelor de locaţiune a încăperilor anterior 

încheiate şi să achite plata pentru locaţiune şi serviciile comunale, conform facturilor 

prezentate. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să transmită în adresa 

Inspectoratului Fiscal de Stat şi Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP “Agenţia 

Servicii Publice” copiile prezentei decizii. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-

financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 



Anexa  

                                                                                              la decizia Consiliului municipal Bălţi 

                                                                    nr. _____ din _______________2018 
 

 

Nr.

d/o 
Denumirea locatarului 

Datа 

înregistrării

cererii 

locatarului 

Nr./datа 

contractului 

de locaţiune 

Adresa 

obiectului 

Suprafaţa,  

m
2
 

Destinaţia de utilizare a 

obiectului locaţiunii 

Termenul 

locaţiunii 

Coeficientul 

de piaţă 

(K4) 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Dna Ludmila Grincic 

(c/p 0990405046238) 
11.09.2018 

nr. 24 din 

23.12.2014  

Încăperea nr. 

232 
54,3 

Pentru desfăşurarea orelor 
suplimentare de instruire-

educare cu plată, cîte 1 
oră pe zi, 5 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată pentru 

locaţiune 

2 
Dna Natalia Timofei  

(c/p 0981603040496) 
11.09.2018 

nr. 23 din 

23.12.2014  

Încăperea nr. 

228 
54,7 2 ani de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată pentru 

locaţiune 

3 
Dna Anna Pripa 

(c/p 2004004109914) 
12.09.2018 

nr. 22 din 

23.12.2014  

Încăperea nr. 

139 
54,7 2 ani de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată pentru 

locaţiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


