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Proiect 

 

Către dl avocat Ghenadie Basisto 

 mun. Bălți, str. Ștefan cel 

Mare, 36 of. 31 

          

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-ХVI din 

28.12.2006, demersul Dvs din 29.06.2018, înregistrată la Primăria mun. Bălți sub nr. 03-18/2849 

din 05.07.2018 și adresată Consiliului mun. Bălți, cu privire la aprecierea acțiunilor factorilor de 

decizie a ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” (dnei Svetlana Novicova) și stabilirea 

pretinselor daune provocate întreprinderii prin acțiunile menționate a fost examinată la  ședința 

______ a Consiliului mun. Bălți din ,,____”___________ 2018. 

 

Urmare a examinării demersului Consiliul mun. Bălți comunică, că întru realizarea 

competențelor sale prevăzute și stabilite de Legea privind administrația publică locală  nr. 436 

din 28.12.2006, precum și atribuțiilor stabilite prin Statutul Întreprinderii Municipale 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, fondatorul și gestionarul al cărei este Consiliul 

mun. Bălți, în vederea prezentării răspunsului pe marginea subiectelor abordate, a examinat 

materialele Raportului de control al Direcției teritoriale Inspectare Financiară Bălți din 

26.04.2017, precum și materialele și notele de serviciu prezentate de factorii de decizie, Consiliul 

administrativ ai Întreprinderii Municipale, Serviciilor specializate ai Administrației Publice 

Locale și constată următoarele: 

Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” a fost fondată de 

către Consiliul mun. Bălți în baza Deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/34 din 05.05.2011, prin 

care la fel a fost aprobat Statutul Întreprinderii Municipale și Regulamentul cu privire la 

Consiliul administrativ al Întreprinderii Municipale. 

Potrivit pct. 16 al Statutului Întreprinderii Municipale, proprietatea întreprinderii se formează 

din următoarele surse: 

- aportul bănesc și material al Fondatorului în capitalul statutar; 

- veniturile obținute de la realizarea producției, lucrărilor, serviciilor și altor genuri de 

activitate; 

- investiții capitale și donații din bugetul municipal; 

- bunuri transmise cu titlu gratuit; 

- veniturile obținute de la darea în arendă a proprietății sau organizarea concursurilor, 

loteriilor, altor activități analoage; 

- investiții gratuite sau de binefacere, donațiile persoanelor fizice și juridice; 

- alte surse neinterzise de legislație în vigoare. 

Pct. 28 al Statutului Întreprinderii Municipale stabilește, că Administratorul întreprinderii are 

ca atribuție conducerea activității Întreprinderii și asigurarea funcționării ei eficiente; acționează 

fără procură în numele Întreprinderii; reprezintă interesele Întreprinderii în relațiile cu persoanele 

fizice și juridice…; asigură executarea deciziilor Fondatorului și Consiliul administrativ... 

Conform pct. 11 al Regulamentului Consiliul administrativ al Întreprinderii Municipale 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, în competența Consiliul administrativ inclusiv 

întră asigurarea integrității și folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii… 



Astfel, întru executarea hotărârii Consiliul-Director ai Întreprinderii Municipale „Amenajarea 

teritoriului și spații verzi Bălți”, adoptată la ședința din 08.12.2015 și fixată prin procesul verbal 

nr. 22 din 08.12.2015, în vederea asigurării funcționării eficiente a întreprinderii, 

Administratorul Întreprinderii Municipale a încheiat contractul nr. 17 din 31.12.2015 privind 

locațiunea automobilului Reno Trafic cu prețul de arendă de 36,00 lei mașina/oră, contractul nr. 

18 din 31.12.2015 privind locațiunea automobilului Opel Vivaro cu prețul de arendă de 36,00 lei 

mașina/oră, contractul nr. 02/2016 din 04.01.2016 cu SRL „Legilux” pentru acordarea serviciilor 

de transport.  

Conform notei de serviciu a Direcției Generale Financiar-Economice a Primăriei mun. Bălți 

nr. 02/2-3-223 din 27. 11 2017, serviciile de taxi ale agentului economic SRL „Legilux” au fost 

achitate din sursele financiare proprii ale Întreprinderii Municipale „Amenajarea teritoriului și 

spații verzi Bălți”, și nu din contul mijloacelor bugetului local. 

Analizând Raportul de control al Direcției teritoriale Inspectare Financiară Bălți din 

26.04.2017, precum și materialele și notele de serviciu prezentate de factorii de decizie, Consiliul 

administrativ ai Întreprinderii Municipale, Serviciilor specializate ai Administrației Publice 

Locale prezentate, Consiliul mun. Bălți, fiind Fondator și gestionar al Întreprinderii Municipale 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, constată, că prin acțiunile întreprinse de către 

factorii de decizie, Administratorul Întreprinderii Municipale, d. Novicova Svetlana Victor, 

prejudicii materiale Întreprinderii Municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” nu au 

fost aduse, astfel: 

-  la achitarea serviciilor de Taxi pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 intereselor 

ocrotite de lege Întreprinderii Municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” nu au 

fost cauzate daune în sumă de 79555,56 lei; 

- la achitarea serviciilor de Taxi pentru perioada 01.01.2017-01.03.2017 intereselor ocrotite 

de lege Întreprinderii Municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” nu au fost cauzate 
daune în sumă de 15771,75 lei; 

- la achitarea locațiunii automobilului Reno Trafic și automobilului Opel Vivara pentru 

perioada 01.01.2016-31.12.2016 intereselor ocrotite de lege Întreprinderii Municipale 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” nu au fost cauzate daune în sumă de 61202,30 lei; 

la achitarea locațiunii automobilului Reno Trafic și automobilului Opel Vivara pentru 

perioada 01.01.2017-01.03.2017 intereselor ocrotite de lege Întreprinderii Municipale 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” nu au fost cauzate daune în sumă de 53818 lei. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a _______ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: V. Balan, 

șef al Direcției Juridice, 

Tel.: 0231/5-46-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































 
 


