
         Republica Moldova                                                                Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI              СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           str. Independenţei, 1                       ул. Индепенденцей, 1 

           MD-3100, m.Bălţi,              МD-3100, м.Бэлць, 

          Republica Moldova           Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________                                                
 

 La Nr. ____________de la_______________________                            

 

Proiect 

 

                                                     Ministrului Afacerilor Interne  

                                                                                                                al Republicii Moldova 

                                                                                                               Dlui Alexandru JIZDAN   
                                                                              bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 

                                                                                    mun. Chișinău 
 

                                                                                        Copia:                    Șefului-adjunct  

                                               al Inspectoratului de Poliție Bălți 

                                                                                                                     Comisarului-șef 

                                                                                                           Dlui Dumitru CEBOTARI   
                                                                str. Ștefan cel Mare, 50, mun. Bălți 

 

 Adresarea Inspectoratului de Poliție Bălți nr. 27724 din 15.11.2018 privind transmiterea la 

bilanț sau transmiterea gratuită pe o perioadă de cel puțin 25 ani a edificiilor sectoarelor de poliție: 

nr. 3 „Gara de Nord” amplasat pe str. Kievului, 1, nr. 4 “Dacia” amplasat pe str. Borodin, 26, nr. 5 

“Pămînteni” amplasat pe str. Ostrovschi, 48 și nr. 6 “Jubiliar” amplasat pe str. Colesov, 23, dar și 

identificarea altor locații sau sedii nevalorificate, care pot fi transmise Inspectoratului pentru 

amplasarea Sectorului de poliție nr. 7 „Molodova”, pe motivul lipsei sediului pe sectorul deservit ce 

îngreunează accesibilitatea la serviciile prestate cetățenilor pe teritoriul dat și micșorează 

reacționarea operativă, din imposibilitatea ajungerii în timp scurt la fața locului în cazul apelurilor de 

urgență, a fost examinată la a _____ ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din __.12.2018. 

În rezultatul examinării, Consiliul municipal Bălți, Vă informează că, conform art. 10 alin. 

(2) p. а) din Legea RM nr. 289 din 15.12.2017 privind bugetul de stat pe anul 2018 se scutesc de 

plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat și 

uniunile de creație – pentru încăperile închiriate de la alte instituții publice finanțate de la bugetul de 

stat, precum și de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară 

acestora. 

Conform art. 2 și art. 10 alin. (1) din Legea RM cu privire la activitatea Poliției și statutul 

polițistului nr. 320 din 27.12.2012, Poliţia este o instituţie publică specializată a statului, în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, și este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse 

neinterzise de lege.  

Luînd în considerație cele expuse mai sus, adresarea Inspectoratului de Poliție Bălți parvenită 

pentru examinare nu poate fi satisfăcută din cauză că, transmiterea în comodat a bunurilor anterior 

menționate contravine legislației în vigoare. 

Suplimentar, Consiliul municipal Bălți comunică că, este pregătit să examineze chestiunea 

privind posibilitatea transmiterii bunurilor, care sunt ocupate de sectoarele de poliție nr. 3, nr. 4, nr. 5 

și nr. 6 în proprietatea statului, cu condiția eliberării încăperilor, situate pe teritoriul municipiului 

Bălți str. Ștefan cel Mare, 34, care la moment sunt ocupate de secția de urmărire penală. 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi 
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