
Republica Moldova РеспубликаМолдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 
din2020

Proiect

Cu privire la atribuirea temporară a apartamentului  
de serviciu nr. ----------------,  dlui ------------------                                                                            

În  conformitate  cu  art.14,  alin.  (1);  alin.  (2)  lit.  d),  art.29,  art.  77  din  Legea  privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din
30  aprilie  2015  şi  Hotărîrea  Guvernului  RM  nr.  914  din  25.07.2016  „Pentru  aprobarea
Regulamentului  cu privire  la  modul  de  acordare  a  locuinţelor  de  serviciu”,  întru  executarea
deciziei  Consiliului  mun.  Bălţi  nr.  14/17 din  27.11.2018 şi  în  baza  cererii  dlui  --------------,
înregistrată la primăria mun. Bălţi  nr. A-167/123 din 24.01.2020 privind acordarea locuinţei de
serviciu,  şi  ţinînd  cont  de  recomandările  comisiei  pentru  acordarea  locuinţelor  de  serviciu
lucrătorilor primăriei mun. Bălţi (procesul-verbal nr. 4 din 17.08.2020), –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  atribuie  temporar  apartamentul  de  serviciu  nr.  ---------------, cu  numarul  cadastral
------------------, compus  din  trei  odăi,  cu  suprafaţa  totală  65,7  m2 cu  toate  comodităţile
comunale, pe numele dlui ------------, cu componenţa familiei din 2 persoane (el – ------------,
fiiica  -  -------------),  până  la  eliberarea  unui  apartament  cu  spațiu  de  locuit  potrivit
componenței familiei.

2. Primarului mun. Bălţi dlui Renato Usatîi, să încheie contractu de locaţiune.
3. Dl ----------- în termen de o lună va încheia contractele cu ÎM Regia «Apă-Canal Bălţi»,

SRL «Glorin Inginering», ÎM «DRCD Bălţi», SA «FEE-Nord » şi SA «Moldovagaz», SA
«Cet-Nord», ÎM „Termo-Gaz Bălţi”.

4. 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.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru drept şi disciplină.
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