
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la dizolvarea forțată 

a ÎM ”Direcția Grădinilor Publice” 

 

 

În conformitate cu art.14 al.2 lit.i), art.29 al.1 lit.a) și n) a Legii RM nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.12 al.1, 14 al.1 a Legii RM nr.246 din 

23.11.2017 ”cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, art.6, 11, 33 din 

Regulamentul-cadru al întreprinderii municipale aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.387 

din 06.06.1994,  

Luînd în considerație scrisoarea Direcției Generale Administrare Fiscală Nord nr.26/3-

18/1-19/945 din 15.12.2017 cu privire la inactivitatea ÎM ”Direcția Grădinilor Publice” și 

informația Direcției Proprietate Municipală și Relații Funciare a Primăriei mun.Bălți nr. 09-

04/45 din 01.02.2018 cu privire la lipsa activelor la întreprindere, precum și faptul că 

întreprinderea de municipală poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei de 

judecată, în baza cererii fondatorului, în cazurile în care aceasta nu dispune de active sau, în 

decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi nu a prezentat situaţiile financiare şi dările 

de seamă organelor abilitate,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se supune dizolvării forțate ÎM ”Direcția Grădinilor Publice”, c/f 1004602007763. 

2. Primarul interimar al mun.Bălți: 

 să asigure adresarea în instanța de judecată, din numele fondatorului, cu cerere de  

dizolvare forțată a ÎM ”Direcția Grădinilor Publice”, c/f 1004602007763; 

 să asigure reprezentarea intereselor Consiliului mun.Bălți în procedura dizolvării forțate 

ÎM ”Direcția Grădinilor Publice”, c/f 1004602007763. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălți, dna Irina Serdiuc, să expedieze copia prezentei 

decizii către ÎM ”Direcția Grădinilor Publice” și Direcția Generală Administrare Fiscală 

Nord. 

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

specializate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru pentru drept şi disciplină, pentru activităţi economico-financiare.  

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


