
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

Cu privire la transmiterea patrimoniului 

 în administrare ÎM “Direcţia reparaţii şi 

construcţii drumuri Bălţi” cu drept de gestiune 

economică  

      

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 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, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul 

municipiului Bălţi cu modificări şi completări ulterioare, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, în baza notei de 

serviciu a Direcției gospodării comunală a primăriei nr. 05-1171 din 13.11.2019, adresării 

Direcției evidență contabilă a primăriei nr. 147/2 din 04.12.2019, ÎM „Direcţia reparaţii şi 

construcţii drumuri Bălţi” nr. 2207 din 29.11.2019, nr. 08-10/229-е din 08.07.2020 și scrisoarea 

Consiliului Concurenței nr. ASER-02-343-1505 din 30.07.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se transmite fără plata patrimoniul municipal, ce se atribuie la domeniul public, în 

administrare ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cu drept de gestiune 

economică, în limitele contractului de delegare a serviciilor în vigoare, conform anexei. 

2. Primarul mun. Bălți, dl R. Usatîi: 

2.1. în comun cu ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”, vor institui comisia de 

primire-predare a bunurilor şi vor asigura efectuarea transmiterii, cu perfectarea în 

ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare; 

         2.2. să efectueze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului public şi evidenţa 

contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

      3.     Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr.43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexa 

 la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr.______  din__________2020 

 
 

 

 

Lista 

patrimoniului municipal ce se transmite 

în administrarea  ÎM « Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” 

cu drept de gestiune economică 
 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea mijlocului fix 

Anul 

fabricării 

 

Сantitatea 

Valoarea 

Iniţială, 

(lei) 

Suma, (lei) 

1 2 3 4 5 6 

1 Autograde ГС – 14.02 2019 1 1839240,00 1839240,00 

2 
Audi A6, numărul caroseriei 

WAUZZZ4B94NO55498 
2003 1 45908,00 45908,00 

Total:    1885148,00 1885148,00 



 
  



 
 

























 


