
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

«Cu privire modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți  

nr. 13/49 din 02.10.2018 «Cu privire la aprobarea  

coeficientului cumulativ de indexare pentru corectarea  

mărimii tarifului pentru vehicul-km parcurs de către mijloacele   

de transport ale ÎM  «Direcţia de Troleibuze din Bălţi» pe anul 2019»»                      

 

             În conformitate cu lit.  b), f), n), q) alin. (1) şi alin. (2) art. 14 din Legea RM nr. 436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 9/1 din 

10.10.2013 «Сu privire la aprobarea  proiectului Contractului  privind prestarea serviciilor de 

transport public electric în mun. Bălţi între Consiliul municipal Bălţi şi ÎM «Direcţia de 

Troleibuze din Bălţi» în cadrul  Proiectului «Troleibuze pentru municipiul Bălţi»» şi punctului 2 

al Anexei la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 4/4 din 19.05.2016 «Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului Adiţional la Contractul de prestare a serviciilor de transport public electric 

în mun. Bălţi» şi adresarea nr. 649 din 11.11.2019 a ÎM “Direcţia de Troleibuze din Bălţi», - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. În decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/49 din 02.10.2018 «Cu privire la aprobarea 

coeficientului cumulativ de indexare pentru corectarea  mărimii tarifului pentru vehicul-

km parcurs de către mijloacele de transport ale ÎM «Direcţia de Troleibuze din Bălţi» pe 

anul 2019», se introduc următoarele modificări: 

1.1.În pct. 1. cifrele «1,041»  și «25,20» se substituie cu cifrele «1,058»  și «26,66»  

corespunzător. 

2. Primarul mun. Bălți să efectueze plata serviciilor ÎM “Direcţia de Troleibuze din Bălţi» 

conform contractului „Privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. 

Bălţi încheiat între Consiliul municipal Bălţi şi ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” din 

data de 10.10.2013 în conformitate cu prevederile punctului 1.1. a prezentei decizii din 

data de 01.10.2019. 

3. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate 

activitatăţi economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
 



  



 

 


