
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Сu privire la examinarea petiției 
Curții de Conturi a Republicii Moldova
nr. 06-633-20 din 29.07.2020 privind
Hotărîrea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020
«Cu privire la Raportul auditului conformității 
eliberării documentelor permisive în construcții»

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia
publică  locală,  Legea  RM nr.163 din 09.07.2010 privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcție,  Legea  RM nr.835 din  17.05.1996 privind  principiile  urbanismului  și  amenajării
teritoriului,  examinînd  petiția  Curții  de  Conturi  a  Republicii  Moldova  nr.  06-633-20  din
29.07.2020, luînd în considerare necesitatea implementării recomandărilor expuse,

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  ia  la  cunoștință  petiția  Curții  de  Conturi  a  Republicii  Moldova  nr.  06-633-20  din
29.07.2020, rezultatele și recomandările misiunii de audit aprobate prin Hotărîrea Curții de
Conturi  nr.  31  din  17.07.2020  «Cu  privire  la  Raportul  auditului  conformității  eliberării
documentelor permisive în construcții».

2. Se împuternicește primarul interimar al mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să elaboreze și să
implementeze planul de acțiuni cu privire la executarea recomandărilor, indicate în anexa la
petiția Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 06-633-20 din 17.07.2020.

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

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc
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