
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea comenzii 

serviciilor de transport public electric în  

mun. Bălți pentru anul 2019 

 

În conformitate cu art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. j) al  Legii Republicii Moldova privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/1 

din 10. 10. 2013 cu privire la aprobarea contractului proiect ce ține de prestarea serviciilor 

transportului public electric în mun. Bălți între Consiliul mun. Bălți și ÎM. „Direcția de 

troleibuzei Bălţi“ în cadrul proiectului „Troleibuze pentru municipiul Bălți“, decizia Consiliului 

mun. Bălți nr. 9/2 din 10. 10. 2013 ce ține de aprobarea proiectului Acordului grantelor între 

Banca Europenă „Dezvoltare și Reconstrucții“ și ÎM. „Direcția de troleibuze Bălţi“ în cadrul 

proiectului „Troleibuze pentru municipiul Bălți“, și decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/3   din 

10. 10. 2013 cu privire la aprobarea Acordului suplimentar nr. 1 la Contractul de împrumut nr. 

43827 între Banca Europenă „Dezvoltare și Reconstrucții“ și ÎM.  „Direcția de troleibuze Bălţi“ 

în cadrul proiectului „Troleibuze pentru municipiul Bălți“ și în scopul executării condițiilor 

contractual ce țin de prestarea serviciilor de transport public electric în mun. Bălți,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă comanda serviciilor de transportare a pasagerilor în mun. Bălți cu transport 

public electric pentru anul 2019 (conform anexei). 

2. Se împuterniceşte primarul mun. Bălți dl. Nicolai Grigorișin  să semneze din numele 

Consiliului mun. Bălți comanda serviciilor de transportare a pasagerilor în mun. Bălți cu 

transport public electric pentru anul 2019.  

3.    ÎM „Direcţia Troleibuze Bălţi” să asigure executarea serviciilor de transport public electric 

pentru anul 2019. 

4.  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; pentru activitate financiar-economică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____din_____________2018 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


