
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea cererii prealabile 

nr. 259 din 12.12.2017 depusă de administratorul 

autorizat Marcoci Ludmila, lichidator al 

ÎM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălți” 

 

În temeiul art. 14, al.2 lit.b) și i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art.9 al.1 a Legii RM nr.121-XVI din 04.05.2007 ”privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice”, art.9 al.1, art.11 al.1 a Legii RM nr.523-XIV 

din 16.07.1999 ”cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale”, 

Examinînd cererea prealabilă nr.259 din 12.12.2017 a administratorului autorizat Marcoci 

Ludmila, lichidator al ÎM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălți”, cu privire la anularea 

parțială a deciziei Consiliului mun.Bălți nr.12/34 din 25.10.2012 ”Cu privire la transmiterea 

proprietății municipale”, în partea ce ține de transmiterea cu titlu gratuit întreprinderilor 

municipale a bunurilor de la balanța ÎM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălți”: mașina 

specială MAZ KO-427-32 în administrarea ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”, conform 

anexei nr. 1, tractor MTZ-82.1 în administrarea ÎM ”Apă-Canal Bălți”, conform anexei nr. 2, 

remorca 2 PTS-5 NJ în administrarea ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, 

precum și anularea parțială corespunzătoare a Actului de primire-predare din 01.11.2012, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge cererea prealabilă nr. 259 din 12.12.2017 a administratorului autorizat Marcoci 

Ludmila, lichidator al ÎM ”Gospodăria Specializată Auto din Bălți”, privind anularea 

parțială a deciziei Consiliului mun.Bălți nr.12/34 din 25.10.2012 ca depusă cu încălcarea 

termenului de procedură, în rest, cererea prealabilă se respinge ca depusă emitentului 

necorespunzător. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc va remite prezenta decizie în 

adresa administratorului autorizat Marcoci Ludmila și ÎM ”Gospodăria Specializată Auto 

din Bălți”.   

3. 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. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ______ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 





























































 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


