
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la transmiterea la bilanțul Direcției învățămînt, tineret 

și Sport a primăriei mun. Bălți documentației de proiectare și deviz  

pentru asigurarea efecienței energetice Liceului Teoretic “D.Cantemir” 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006; Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 

16.07.1999; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 

04.05.2007 cu modificări şi completări ulterioare; conducîndu-se de Regulamentul privind 

modul de posesiune, deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/1 din 15/02/2018 cu privire la 

aprobarea Memorandumului de înșelegere la implementarea măsurilor de sporire a eficienței 

energice a cladirilor publice în municipiul Bălți din cadrul proiectului „Modernizare serviciilor 

publice locale în Republica Moldova”, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal 

Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării Direcției 

Evidență Contabilă a primăriei nr. 17 din 03.02.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se transmite cu titlu gratuit la bilanțul Direcției învățămînt, tineret și sport a primăriei 

mun.Bălți documentația de proiectare și deviz pentru asigurarea efecienței energetice 

Liceului Teoretic „D.Cantemir”, în suma 459016,80 lei, conform anexei. 

2. Primarul mun. Bălți în comun cu Direcția învățămînt, tineret și sport a primăriei 

mun.Bălți, să instituie comisiile de primire-predare a documentației şi se asigure 

efectuarea transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor 

necesare, conform prevederilor legislației în vigoare. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexa  

 la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr.________din___________2020 

 

 

 

 

 

 

 

Lista documentației: 

 

1. Memoriu explicative general (ro/en) - Volumul I; 

 

2. Partea desenată, album 1 şi 2 (ro/en) - Volumul II; 

 

3. Organizarea lucrărilor de şantier (ro/en) - Volumul III; 

 

4. Documentaţia de deviz (ro/en) - Volumul IV; 

 

5. Mentenanţa şi managementul energetic al clădirii (ro/en); Avizele de verificare şi expertizare a 

documentaţiei - Volumul V; 

 

6. Varianta electronica - memory stick. 

  





 


