
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

Cu privire  la  completarea  deciziei Consiliului  

mun. Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu privire la 

aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, 

lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse  

pentru parteneriat public – privat”, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

În conformitate cu art.14 alin. (1), (2) lit. oˡ) din Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436-ХVI din 28.12.2006, Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 

10.07.2008, Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 

04.05.2007, Hotărîrea Guvernului RM nr. 476 din 04.07.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile standart şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”, şi  întru 

contribuiriea atragerii investiţiilor private pentru realizarea proiectelor teritoriale avînd ca scop 

sporirea eficienţei patrimoniului municipal precum și pentru dezvoltarea sportului în mun. Bălți,-  
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se completează anexa nr. 1 la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009 „Cu 

privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălţi, lucrărilor şi serviciilor 

de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat”, cu modificările și 

completările ulterioare se completează cu punctul 22, cu următorul cuprins: 

1.1 „22. Construirea complexului sportiv de fotbal cu scop social și comercial din str. 

Independenței (reg. lacului orășenesc)”; 

2. Se împuternicește primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin să asigure: 

2.1 elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului de parteneriat public-privat 

„Construirea complexului sportiv de fotbal cu scop social și comercial din str. 

Independenței (reg. lacului orășenesc); 

2.2. elaborarea și prezentarea Consiliului obiectivelor specifice, procedurii de atribuire a 

concursului de selectare a partenerului privat, precum şi  condiţiile parteneriatului 

public-privat; 

2.3. remiterea studiului de fezabilitate al proiectului de parteneriat public-privat 

„Construirea complexului sportiv de fotbal cu scop social și comercial din str. 

Independenței (reg. lacului orășenesc) în adresa Agenţiei Proprietăţii Publice spre 

avizare.   

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate 

pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 


