
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

Proiect 

 
Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale  

din proprietatea publică municipiului Bălţi  
în proprietatea Parcului industrial „Răut” 
 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI 

din 28.12.2006; art. 10 alin. (8) Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice nr. 121-XVI din 04.05.2007; Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea RM cu privire la parcurile 

industriale nr. 182 din 15.07.2010, întru executarea p. 6.3. Acordului de parteneriat pentru 
implementarea şi asigurarea durabilităţii proiectului  „Susţinerea dezvoltării sectorului 
industrial în RDN prin reabilitarea şi modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare pentru 

Parcul Industrial pe teritoriul S.A. „Răut” mun. Bălţi” din 17.01.2014 cu modificările 
ulterioare, în baza adresării DEC a primăriei nr. 03-11/4323 din 01.11.2018,- 

 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se transmit, cu titlul gratuit, din proprietate publică municipiului Bălţi în proprietate 
Parcului industrial „Răut” costurile investiţionale, conform anexei. 

2. Primarul municipiului Bălţi în comun cu administraţia Parcului industrial „Răut”, vor 
institui comisia de primire-predare costurilor investiţionale şi vor asigura efectuarea 
transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare, 

conform prevederilor legislației în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 
pentru activităţi economico-financiare. 

 
 

 
 
Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          
 

Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 
  



Anexa  
la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr.________din__________2018 
 
 

 
 

 

№ 
Denumirea 

lucrărilor, serviciilor, îmbunătăţirilor 

Valoarea costurilor 

investiţionale,(lei) 

1 2 3 

1 Amenajarea şi pavajarea teritoriului nr.1 6291472,53 

2 Amenajarea gardului nr.1 41202,51 

3 Pregătirea teritoriului nr.1 415600,93 

4 Amenajarea şi pavajarea teritoriului nr.1 (suplimentar) 2495186,38 

5 Pregătirea teritoriului nr.1 (suplimentar) 365355,53 

6 Responsabil tehnic 46871,65 

 Total: 9655689,53 

 

  
  

















 


