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РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

 

 
Proiect 

 
 
Cu privire la modificarea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 13/16 din 
27.09.2018 “Cu privire la primirea 

patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de 
la bilanţul Centrului de plasament temporar 
al copiilor în situaţie de risc ,,Drumul spre 

casă” cu transmiterea ulterioară în 
administrare operativă a instituţiei” 

 
În conformitate cu art. 14 alin. (1), (2) lit. b), alin. (3) din Legea RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind decentralizarea 

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea RM privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 cu modificări și completări 
ulterioare; conducîndu-se de Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi de 
dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi aprobat 

prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări 
ulterioare, în baza adresării Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc 

,,Drumul spre casă” nr. 134 din 09.11.2018 şi deciziei comisiei privind administrarea 
patrimoniului public ,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se modifică anexa la decizia Consiluilui municipal Bălți nr.13/16 din 27.09.2018 “Cu privire 
la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul Centrului de plasament 

temporar al copiilor în situaţie de risc ,,Drumul spre casă” cu transmiterea ulterioară în 
administrare operativă a instituţiei” după cum urmează în coloana 8: 

1.1.în linia «Total 316» cifrele «238747,52» se substituie cu cifre «265458,16»; 

1.2.în linia «Total» cifrele «278292,74» se substituie cu cifre «305003,38». 
2. 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. 

 

 
Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          
 
Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 
 

 









 
 


