
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la introducerea modificărilor 

în decizia Consiliului mun. Bălți nr.16/58 din 27.12.2018 

„Cu privire la aprobarea contractelor cu 

ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”” 

 
  

         În conformitate cu art. 14 alin, (2) lit. h) şi n), art. 29 alin. (1) lit. a), i) şi j), art. 73 alin. (1), 

art. 81 alin. (1) a Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  

art. 9 alin. (1) a Legii RM nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, art. 20 alin. (3) al Legii RM nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi, art 7 alin. (1), art. 8, art. 29 alin. (1) al Legii RM nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 24 alin. (1) lit. f), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (4) 

a Legii RM nr. 181 din 25.07.2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art.1, 

art.3 a Legii RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, art. 6 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) a Legii RM nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutorul de stat, Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002 „Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi 

necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării 

acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”,- 
 
 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 
 

1. Se introduc în anexa nr. 1 “Contractul de delegare a serviciilor prestate de  

ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”” la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 16/58  

din 27.12.2018 următoarele modificări: 

1.1. punctul 1.5.1 al Contractului se completează cu ultimul paragraf cu următorul 

conţinut  “- compensarea veniturilor ratate, în rezultatul acordării de către Сonsiliul 

municipal Bălţi a înlesnirilor conform tarifelor aprobate”; 

1.2.  în punctul 2.1. al Contractului cifrele şi cuvintele “3 700 000 lei (trei milioane şapte 

sute mii lei)” se substituie cu cifrele şi cuvintele “4 060 000 lei (patru milioane 

şaizeci mii lei)”; cifrele şi cuvintele “1 650 000 lei (un milion şase sute cincizeci mii 

lei)” se substituie cu cifrele şi cuvintele “2 010 000 lei (două milioane zece mii lei)”; 

1.3. anexa nr. 1 la Contractul de delegare a serviciilor prestate de ÎM “Gospodăria 

Locativ-Comunală Bălţi” “Planul de finanţare lunară” se expune în redacţie nouă, 

conform anexei nr.1 la prezenta decizie. 

2. Se introduc în anexa nr. 2 “Contractul privind subsidierea ÎM “Gospodăria Locativ-

Comunală Bălţi”” la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 16/58 din 27.12.2018 următoarele 

modificări: 

2.1. în punctul 2.3. al Contractului cifrele şi cuvintele “1 460 000 lei (un million patru 

sute şaizeci mii lei)” se substituie cu cifrele şi cuvintele “1 100 000 lei (un milion o 

sută mii lei)”; 



2.2. anexa nr. 1 la Contractul privind subsidierea ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală 

Bălţi” “Planul de finanţare lunară” se expune în redacţie nouă, conform anexei nr. 2 

la prezenta decizie. 

3. Se împuterniceşte primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorişin să semneze actele adiţionale la 

Contractul de delegare a serviciilor prestate de ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” 

şi Contractul privind subsidierea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”, conform 

modificărilor aprobate de prezenta decizie. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din _______________ 2019 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul de delegare a serviciilor 

nr. 1 din 02.01.2019 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din _______________ 2019 

 

Anexa nr. 1 

la contractul privind subsidierea 

ÎM Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi 

nr. 2 din 02.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


