
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a  

Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013,  

încheiat între unitatea administrativ-teritorială  

municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L. 

 

În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. j) și (3), art. 78 alin. (1)  din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (3) lit. b) din Legea cu privire la 

concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995, art. 915 și art. 916 din Codul civil nr. 1107-XV din 

06.6.2002, pct. 12.2 din Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, încheiat între unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L.; 

Examinând scrisorile Companiei „Glorin Inginering” S.R.L. nr. 301 din 08.12.2020, nr. 316 

din 21.12.2020, nr. 41 și nr. 42 din 18.02.2021 cu privire la revizuirea termenelor de realizare a 

etapelor II și III de investiții în obiectul concesiunii cu includerea modificărilor corespunzătoare 

în Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013; 

Având în vedere prezența unei neexecutări esențiale din partea concesionarului „Glorin 

Inginering” S.R.L. a obligațiilor contractuale de plată a redevenței și de efectuare a investițiilor 

în obiectul concesiunii prevăzute în pct. 5.1–5.3 și 6.1.7 din Contractul de concesiune nr. 3 din 

01.11.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin 

Inginering” S.R.L., - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedura de reziliere a Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, 

încheiat între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L. în 

baza deciziilor Consiliului municipal Bălți nr. 8/29 din 26.09.2013 și nr. 10/55 din 31.10.2013. 

2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Bălți să întreprindă din numele Consiliului 

municipal Bălți toate acțiunile necesare pentru efectuarea procedurii de reziliere a contractului, 

indicat în punctul 1 din prezenta decizie, în conformitate cu legislația în vigoare și condițiile 

contractuale. 

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 comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, administrarea 

bunurilor și protecția mediului; pentru drept și disciplină. 

 
 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  

















 
  











 
  











 
  




