
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei  

de Stat nr. 1304/OT1-471 din 25.04.2019 

 

În temeiul art. 14 alin. (3), 68 alin. (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; 

Examinând notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-471 din 

25.04.2019 cu privire la reexaminarea și modificarea sau, după caz, abrogarea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 1/52 din 27.03.2019 „Cu privire la atribuirea unor servicii de 

interes economic general Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți”; 

Având în vedere că decizia contestată a fost adoptată în conformitate cu Legea serviciilor 

publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea 

privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. h) din 

Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 8 alin. (1) lit. g) și 

alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 13 din Legea privind serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, potrivit cărora autoritățile administrației publice 

locale deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor 

publice corespunzătoare în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de către consiliul 

local, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-471 

din 25.04.2019 cu privire la reexaminarea și modificarea sau, după caz, abrogarea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 1/52 din 27.03.2019 „Cu privire la atribuirea unor servicii 

de interes economic general Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți” ca fiind 

nefondată. 

2. 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 III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 













 
 


