
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

Proiect 

Cu privire la permiterea IMSP „Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului  

de locațiune cu BC “Moldindconbank” SA a spațiului în holul  
blocului „G” a spitalului municipal din str. Decebal, 101 
 

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 și 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 adresării BC “Moldindconbank” SA nr. 00/09/03-09/377/4819 din 30.10.2018, 
documentelor prezentate, avizului IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” nr. 01.10/585 din 

29.11.2018, coordonat de Serviciul Sănătate a primăriei, - 

 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 
1. Se permite directorului IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” dlui Serghei Rotari să 

prelungească termenul de valabilitate a contractului de locaţiune nr. 173 din 19.11.2015 cu 
BC “Moldindconbank” a spațiului în holul blocului „G” al IMSP „Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi” din str. Decebal, 101, cu suprafaţa totală de 1,0 m2, pentru bancomat, pe termen de 3 

ani, cu plată pentru locaţiune, cu aplicarea coeficientului de piață (K4) – 2,5. 
2. BC “Moldindconbank” SA, în termen de o lună, să semneze cu IMSP „Spitalul Clinic 

Municipal Bălţi” acordul de modificare şi completare a contractului de locaţiune anterior 
încheiat 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 activități economico-financiare, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 
 

Preşedintele şedinţei a XVI 
ordinară a Consiliului mun. Bălţi          
 

Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  















 
 


