
  Republica Moldova                                                                 Республика Молдова        

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI              СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
                 piața Independenţei, 1          площадь Индепенденцей, 1 

                   MD-3100, m.Bălţi,               МD-3100, м.Бэлць, 

                 Republica Moldova               Республика Молдова 

 
 __________________Nr._______________________        

 La Nr. ____________de la_______________________                            

 
Executorului judecătoresc 

dlui Iacob Miron 

mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 190/1, et. 3, bir. 40 

 

 

           Prin prezenta, Vă informăm că, în corespundere cu art. 27 din Regulamentul–cadru 

privind constituirea și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 

14.11.2003, scrisoarea Dvs înregistrată la instituția Primarului mun. Bălţi sub nr. 03-19/6753 din 

25.09.2019, privind prezentarea informației de către Consiliul mun. Bălți și Primăria mun. Bălți 

despre acțiunile intreprinse privind executarea documentul executoriu nr. 2rc-67/18 din 

20.12.2018 emis de Curtea de Apel Bălți a fost discutată la ședința _____ a Consiliului 

municipal Bălți din  ”__”_____2019. 

       În rezultat, Consiliul municipal Bălți Vă comunică, că potrivit Deciziei Curții de Apel Bălți 

din 20.12.2018 (dosarul nr. 2rc -67/18 (03-2rc-5121-06122018) instanța a decis: ”Admite cererea 

de recurs declarată de IÎP ”Elitex”. Casează integral încheierea judecătoriei Bălți sediul central 

din 02 noiembrie 2018 și din 20 noiembrie20187 și a emite una nouă prin care: 

Admite în parte cererea înaintată de IÎP ”Elitex” privind aplicarea masuri de asigurare a acțiunii: 

     Interzicerea acțiuni de debranșare/deconectare de către Consiliul mun. Bălți Primăria mun. 

Bălți, ÎM ”Termogaz-Bălți” și terți de la serviciile comunale, energie termică și electrică a 

încăperilor din cadrul grădiniței de copii nr. 46 din str. Aerodromului,14 mun. Bălți, pînă la 

soluționarea fondului pricinii. În rest, cererea de asigurare a acțiunii înaintată de IÎP ”Elitex” se 

respinge ca neîntemeiată”. 

    Începînd cu data de 20.12.2018 nu au fost intreprinse careva acțiuni indreptate spre 

debranșare/deconectare de la serviciile comunale, energie termică și electrică a încăperilor din 

cadrul grădiniței de copii nr. 46 din str. Aerodromului,14 mun. Bălți, prin ce, autoritățile publice 

locale execută in intregime Decizia Curții de Apel Bălți din 20.12.2018 dosarul nr. 2rc- 

67/18(03-2rc-5121-06122018). 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei           

ordinare a Consiliului mun. Bălţi 

din ,,____” ___________2019 

 

 
Ex. Șeful  Direcției Juridice 

dl. Vitalie Balan 

tel. (231) 5-46-34 

 







 

 

 


