
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor  

contracte de locaţiune a încăperilor în incinta școlii primare  

nr. 21  “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Legii RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. 

(1), lit. h) alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr. 121-XVI din 04.05.2007, Legea RM privind bugetul de stat pe anul 2018 nr. 289 din 

15.12.2017, art. 904 din Codul Civil al RM, Hotărîrea Guvernului RM “Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate” nr. 483 din  

29.03.2008,  cu modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 

6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune 

a activelor neutilizate a proprietăţii municipale” cu modificările şi completările ulterioare, în 

baza cererilor locatarilor încăperilor, documentelor prezentate de ei, avizului Direcției Învățămînt, 

Tineret și Sport a primăriei nr. 02-10/371 din 19.04.2018, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite primarului municipiului Bălţi dlui Nicolai Grigorișin să prelungească 

termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu locatarii încăperilor în incinta 

școlii primare nr. 21 “Spiridon Vangheli” din str. T. Vladimirescu, 16, conform anexei. 

2. Locatarii încăperilor, în termen de o lună, să semneze cu primăria municipiului Bălţi 

acordurile de modificare şi completare a contractelor de locaţiune a încăperilor anterior 

încheiate şi să achite plata pentru locaţiune şi serviciile comunale, conform facturilor 

prezentate. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să transmită în adresa 

Inspectoratului Fiscal de Stat şi Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP “Agenţia 

Servicii Publice” copiile prezentei decizii. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-

financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



Anexă  

                                                                                              la decizia Consiliului municipal Bălți 

                                                                    nr. _____ din ______________2018 

 

 

Nr.

d/o 

Denumirea 

locatarului 

Datа cererii 

locatarului 

Nr./datа 

contractului 

de 

locaţiune 

Adresa obiectului 
Suprafaţa,  

m
2
 

Destinația obiectului 

supus dării în locaţiune 

Termenul 

locaţiunii 

Coeficientul 

de piață (K4) 
Notă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Dna Lilia 

Tighineanu 

(c/p 

2005004068973) 

06.04.2018 
nr. 38 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 2 la etajul II 

(auditoria 207) 
50,1 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

2 

Dna Silvia Cireș 

(c/p 

2002004047663) 

06.04.2018 
nr. 31 din 

01.07.2016  

Încăperea nr. 24 la etajul I 

(auditoria 104) 
36,7 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 3 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

3 

Dna Iana Căruntu 

(c/p 

0970309045407) 

06.04.2018 
nr. 30 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 14 la etajul I 

(auditoria 105) 
48,2 

Pentru desfășurarea activității 

pedagogice, cîte 1 oră, 3 zile în 
săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

4 

Dna Lidia Gutium 

(c/p 

2003004057694) 

06.04.2018 
nr. 40 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 10 la etajul II 

(auditoria 203) 
37,8 

Pentru desfășurarea activității 

pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 
săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

5 

Dna Liubov Oliva 

(c/p 

2002004005816) 

06.04.2018 
nr. 37 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 11 la etajul I 

(auditoria 106) 
49,4 

Pentru desfășurarea activității 

pedagogice, cîte 1 oră, 3 zile în 
săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

6 

Dna Angela 

Țurcanu 

(c/p 

0991707046146) 

06.04.2018 
nr. 32 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 33 la etajul II 

(auditoria 201) 
38,4 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 

 

 

0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 



7 

Dna Aliona 

Railean 

(c/p 

2003037031683) 

06.04.2018 
nr. 34 din 

01.07.2016  

Încăperea nr. 32 la etajul I 

(auditoria 102) 
35,8 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 3 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

8 

Dna Viorica 

Negru 

(c/p 

2002004065155) 

06.04.2018 
nr. 41 din 

01.07.2016  

Încăperea nr. 52 la etajul I 

(auditoria 113) 
36,4 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

9 

Dna Aurelia 

Găină 

(c/p 

0971206049040) 

06.04.2018 
nr. 34 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 20 la etajul II 

(auditoria 214) 
46,2 

Pentru desfășurarea activității 

pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 
săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

10 

Dna Viorica 

Vieru 

(c/p 

2005004112957) 

06.04.2018 
nr. 33 din 

01.07.2016  

Încăperea nr. 33 la etajul II 

(auditoria 210) 
47,0 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

11 

Dna Zinaida 

Staroșciuc 

(c/p 

0972105045223) 

10.04.2018 
nr. 35 din 

01.07.2016   

Încăperea nr. 72 la etajul I 

(auditoria 111) 
50,1 

Pentru desfășurarea activității 
pedagogice, cîte 1 oră, 4 zile în 

săptămînă 

1 an de 

învățămînt 
0,5 

Cu plată 

pentru 

locaţiune 

 







 


