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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea cererilor liceului privat «Еlitex»,  

dnei Tatiana Calistru, nr.05 și nr.06 din 11.01.2019,  

despre abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/42  

din 02.10.2018 și încheierea contractului de locațiune a  

obiectului proprietate municipală amplasat în mun. Bălți,  

str. Aerodromului ,14/C 

 

În conformitate cu lit.g) alin.(1) art.29 din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 «Privind 

administraţia publică locală»; alin.(1), alin.(2) art.7 din Legea RM nr.397-ХV din 16.10.2003 

«Privind finanțele publice locale»; lit.а) art.903, alin.(1) art.905, lit.с) alin.(1) art.906, alin.(1) 

art.908 din Codul Civil al RM; Anexa la Hotărârea Guvernului RM nr.483 din 29.03.2008 

«Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 

neutilizate»; procesele-verbale ale Comisiilor de lucru din 14.10.2016 și 01.08.2018, create prin 

dispoziția primarului nr.475 din 10.10.2016 și nr.252 din 12.07.2018, actul de inspecție 

financiară emis de către Inspecția Financiară pe lângă Ministerul Finanțelor al RM din 

10.02.2017, Actul de control perfectat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM 

(03/1-07/5422 din 26.12.2018), preavizelor privind eliberarea încăperilor în legătură cu expirarea 

contractului și încălcarea obligațiunilor contractuale, majorarea restanței la plata pentru locațiune 

și serviciile comunale, luând în considerație poziția Consiliului mun. Bălți privind 

disponibilitatea de a prelua prin act de transmitere-primire bunul imobil vizat, expusă în 

scrisorile oficiale expediate în adresa liceului privat «Elitex» în februarie 2017 (ieș.nr.03-11/675 

din 23.02.2017) și aprilie  2018 (ieș. Nr.П-03-13/583 din 10.04.2018), luând act de Procesul-

verbal nr.1 din 28.02.2019 al ședinței Comisiei pentru transmiterea în locațiune a bunurilor 

municipale, precum și în urma examinării cererilor liceului privat «Elitex» nr. 05 și nr. 06 din 

11.01.2019 despre abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/42 din 02.10.2018 și 

încheierea contractului de locațiune a obiectului proprietate municipală amplasat în mun. Bălți, 

str. Aerodromului 14/C, –  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge cererea liceului privat «Еlitex» (dnei Tatiana Calistru) privind abrogarea 

deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/42 din 02.10.2018 «Privind examinarea reclamațiilor 

conducătorului liceului privat «Еlitex» dnei Tatiana Calistru din 10.08.2018 și 20.08.2018 

cu cererea de a executa reparație capitală la obiectul aflat în locațiune, amplasat pe adresa 

mun. Bălți, str. Aerodromului, 14/С, din mijloacele bugetului local», ca fiind neântemeiată 

și depusă cu depășirea termenului. 

2. Se respinge cererea liceului privat «Еlitex» (dnei Tatiana Calistru) privind încheierea unui 

nou contract de locațiune pentru o perioadă de 10 ani, a bunului imobiliar amplasat în mun. 

Bălți, str. Aerodromului, 14/C, cu suprafața totală de 576 m.p., din următoarele motive: 



- absența oricăror documente permisive pentru dreptul de a desfășura activitate 

educațională (Licență, Certificat de acreditare, Statutul instituției, Programul 

educațional, Planul de învățământ);  

- existența dosarului penal nr.2017041790, intentat de către Secția de urmărire penală 

a Inspectoratului de poliție Bălți împotriva directorului liceului dna Tatiana Calistru, 

în temeiul art.352 alin.(3) lit.d) din Codul penal al RM «samovolnicia»; 

- reflectarea în bilanțul contabil al DÎTS din cadrul primăriei mun. Bălți restanței la 

plata pentru locațiune și serviciile comunale, care la situația din 01.03.2019 

constituie 1079,3 mii lei, inclusiv energia electrică - 30,8 mii lei, energia termică – 

133,8 mii lei, restanța la plata pentru locațiune - 781,5 mii lei, penalități - 133,2 mii 

lei; 

- deteriorarea de către locatar - liceul privat «Еlitex» - a bunului proprietate 

municipală cu suprafața 300 m.p., în legătură cu încălcarea regulilor de exploatare a 

bunului aflat în locațiune; 

- necesitatea de a începe lucrări de reparație și reconstrucție a încăperilor pentru 

nevoile municipiului. 

3. Primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să asigure:        

3.1. controlul asupra executării de către DÎTS a primăriei mun. Bălți (dna Tatiana 

Dubițcaia) a recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM 

reflectate în scrisoarea nr.03/1-07/5422 din 26.12.2018; 

3.2. controlul asupra procesului de examinare a dosarului intentat de către primăria mun. 

Bălți față de liceul privat «Еlitex» la Curtea de Apel mun. Bălți pe faptul achitării 

restanței la plata pentru locațiune și serviciile comunale, dar și evacuarea locatarului 

- liceul privat «Еlitex» - din spațiile ocupate amplasate pe adresa mun. Bălți, str. 

Aerodromului, 14/C, în legătură cu expirarea contractului de locațiune și încălcarea 

obligațiunilor contractuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc să aducă la cunoștința directorului 

liceului privat «Elitex» dnei Tatiana Calistru și mass-media prezenta decizie.  

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru educație, protecție socială și 

sănătate publică, pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 


