
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

Cu privire la aprobarea Contractului de împrumut 

dintre ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” şi Banca  

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi  

Acordului de garanţie şi susţinere a proiectului  

între municipiul Bălţi, Banca Europeană pentru  

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia  

Troleibuze din Bălţi” 

 

 

În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. f), j), n
2
) din Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436-ХVI din 28.12.2006, art. 15 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 

16.10.2003, contractului prealabil de pre-finanţare a Proiectului “Troleibuze pentru Bălţi” dintre 

ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi”, Primăria mun. Bălți și Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat în baza deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 14/53 din 

27.11.2018 „Cu privire la participarea municipiului Bălți la Proiectul troleibuze din Bălți etapa II 

în cadrul programului „Orașe verzi” a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”, 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Contractul de împrumut dintre ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi”, în calitate de 

împrumutat, şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („BERD”), în calitate 

de împrumutător, conform anexei nr. 1.  Împrumutul se va acorda în suma totală de până la 

2 500 000 (două miloane cinci sute mii) de euro pentru un termen de 12 ani. Celelalte 

condiţii financiare şi angajamente sunt expuse în proiectul din anexa nr. 1. 

2. Se aprobă Acordul de garanţie şi susţinere a proiectului între municipiul Bălţi, Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi”, 

conform anexei nr. 2.  Municipiul Bălţi va acţiona în calitate de Garant al tuturor obligaţiilor 

ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” faţă de BERD în raport cu contractele indicate în p. 1 şi 

p. 3 din prezenta decizie, şi îşi va asuma şi alte obligaţii de implementare şi susţinere a 

proiectului finanţat.   

3. Se aprobă încheierea de către ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” a următoarelor contracte 

pentru executarea Contractului de împrumut indicat la p. 1 din prezenta decizie, şi anume: 

3.1. contractul de gaj, încheiat cu BERD, privind gajarea tuturor troleibuzelor și 

transportului tehnic finanţate din împrumutul BERD, menţionat la p. 1 din prezenta 

decizie; 

3.2. contractul privind conturile de deservire a datoriei, încheiat cu BERD şi banca 

comercială selectată de părţi; 

3.3. contractul de gaj al conturilor de deservire a datoriei, încheiat cu BERD; 

3.4. scrisoarea de angajare a agentului de procedură în Londra, indicat în p. 4 din prezenta 

decizie. 

4. Se pune în sarcina Primarului mun. Bălţi, să negocieze şi definitiveze proiectul acordului 

indicat în p. 2, şi să semneze din numele municipiului Bălţi acordul indicat în p. 2 din 

prezenta decizie, precum şi să împuternicească agentul de procedură în Londra şi să 

semneze scrisoarea de angajare respectivă. 



5. Se autorizează directorul ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” să negocieze şi definitiveze 

proiectul contractelor indicate în p. 1 şi p. 3 şi acordului indicat în p. 2 din prezenta decizie, 

şi să semneze din numele ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” contractele indicate în p. 1 şi 3 

din prezenta decizie,  acordul indicat în p. 2 din prezenta decizie, şi scrisoarea de angajare 

menţionată la p. 3.4 din prezenta decizie. 

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

specialitate pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru drept și disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 


