
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire examinarea adresării  

Centrului Comunitar de Sănătate Mintală 

mun. Bălți nr. 01/10 din 12.02.2019 

 

        În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI 

din 28.12.2006; Legea RM privind decentralizarea administrativă Nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 

16.07.1999; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121-XVI din 

04.05.2007 cu modificări şi completări ulterioare; conducîndu-se de Regulamentul privind 

modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe 

teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 

24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării Centrului Comunitar de 

Sănătate Mintală mun. Bălți nr. 01/10 din 12.02.2019 şi cu scopul reflectării corecte în evidenţă 

contabilă,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface adresarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți nr. 01/10 din 

12.02.2019. 

2. Se primeşte cu titlu gratuit în proprietatea municipală, cu reflectarea în evidenţa contabilă a 

primăriei mun. Bălţi, lucrările efectuate de instalarea geamurilor și ușilor din str. Șevcenco 

T., 23, în sumă de 73586,73 lei, care se află la bilanţul Centrului Comunitar de Sănătate 

Mintală mun. Bălți, cu transmiterea ulterioară în administrare operativă Direcției Asistenței 

Sociale și Protecției Familiei mun. Bălți. 

3. Direcția Asistenței Sociale și Protecției Familiei mun. Bălți să atribuie cheltuielile de 

reparaţie capitală transmise la majorarea valorii patrimoniului, menționate în puncut 2. 

4. Primarul municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorişin să modifice corespunzător registrul 

patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor fixe în conformitate cu legislaţia în 

vigoare 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediuluiб 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 


