
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei  

de Stat nr. 1304/OT1-322 din 25.04.2018 

 

În temeiul art. 14 alin. (3), 68 alin. (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; 

Examinând notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-322 din 

25.04.2018 privind abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/2 din 23.03.2018 „Cu 

privire la operarea modificărilor în anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/5 din 

21.12.2017 „Cu privire la aprobarea contractului de subvenționare a Întreprinderii Municipale 

„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” pentru anul 2018”; 

Având în vedere că mijloacele financiare în mărime de 800,0 mii lei și 813,2 mii lei necesare 

pentru executarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/2 din 23.03.2018 au fost prevăzute în 

deciziile Consiliului municipal Bălți nr. 3/3 din 08.02.2018 și respectiv nr. 8/3 din 29.03.2018; 

Luând în considerație faptul că decizia contestată a fost adoptată cu respectarea art. 14 alin. 

(4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 potrivit căruia 

consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de 

acoperire a costului realizării deciziilor respective, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-322 

din 25.04.2018 privind abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/2 din 

23.03.2018 „Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr. 1 la decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 14/5 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea contractului de 

subvenționare a Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 

Bălți” pentru anul 2018” ca fiind nefondată. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna I. Serdiuc va comunica prezenta decizie 

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

3. 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 a XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
  



 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


