
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la exprimarea acordului 
pentru exploatarea fântânii arteziene 
de către Societatea pe Ac iuni „Incomlac”ț

În temeiul art. 14 alin. (3)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din
28.12.2006,  art.  8  alin.  (1)  lit.  o)  i  art.  19  alin.  (5)  din  Legea  privind  serviciul  public  deș
alimentare cu apă i de canalizare nr. 303 din 13.12.2013ș ,  art. 167 din  Codul administrativ  nr.
116 din 19.07.2018;

Examinând  cererile  ,,Incomlac”  S.A.  nr.  95R03-01 din  04.06.2019,  nr.  120R03-01 din
09.07.2019, nr. 221R03-01 din 02.12.2019 cu privire la ob inerea acordului Consiliului municipalț
Băl i pentru exploatarea fântânii arteziene nr. 4114 „K”, apar inând „Incomlac” S.A., amplasatăț ț
pe str. Calea Ie ilor, 180 Municipiul Băl i;ș ț

Având în vedere scrisoarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului nr.ș
20-05/666 din 11.02.2020 prin care se confirmă faptul că activitatea „Incomlac” S.A. asigură
unul din obiectivele de importan ă strategică ale statului – asigurarea securită ii alimentare;ț ț

Reie ind  din  necesitatea  asigurării  continuită ii  proceselor  tehnologice  ș ț la întreprinderea
„Incomlac” S.A. legate de consumul apei potabile în situa ii excep ionale, -ț ț

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se exprimă acordul pentru exploatarea de către Societatea pe Ac iuniț  „Incomlac” a fântânii
arteziene nr. 4114 „K”, apar inând „Incomlac” S.A., amplasată pe str. Calea Ie ilor, 180ț ș
Municipiul  Băl i,  doar  în  situa ii  excep ionale,  atunci  când  cerin ele  de  apă  aleț ț ț ț
întreprinderii „Incomlac” S.A. nu pot fi acoperite integral de către Î.M. Regia „Apă-Canal-
Băl i”,  excep ia  dată  având  sarcina  asigurării  continuită ii  proceselor  tehnologice  laț ț ț
întreprindere legate de consumul apei potabile.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor i protec ia mediului.ș ț

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc


















