
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI               МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

 

Proiect 
 

Cu privire la autorizarea rezilierii Contractului  
de concesiune nr. 3 din 01.11.2013 încheiat între  
unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți  

și „Glorin Inginering” S.R.L. 
 

În temeiul art. 14 alin. (1) și (2) lit. j) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (3) lit. b) din Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 
13.07.1995, p. 12.2 din Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013 încheiat între unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L.; 
Examinând scrisorile Companiei „Glorin Inginering” S.R.L. nr. 02 din 11.01.2018, nr. 157 

din 10.05.2018, nr. 283 din 03.08.2018, nr. 478 din 06.12.2018 cu privire la soluționarea 
litigiului privind plata redevenței; 

Având în vedere că concesionarul „Glorin Inginering” S.R.L. sistematic nu-și onorează 

obligația la plata redevenței prevăzută în p. 5.1–5.3 din Contractul de concesiune nr. 3 din 
01.11.2013 încheiat între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin 

Inginering” S.R.L., ceia ce se confirmă prin calculul prezentat de Direcția Generală Financiar-
Economică a mun. Bălți și hotărârea Judecătoriei Bălți sediul Central din 05.11.2018 (dosarul nr. 
2c-74/2017, 09-2-5471-05042017) privind încasarea de la „Glorin Inginering” S.R.L. în 

beneficiul Consiliului mun. Bălți a datoriei la plata redevenței și penalității în suma totală de 
2340265 lei, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
1. Se autorizarea rezilierea Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013 încheiat între 

unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L. în baza deciziilor 
Consiliului municipal Bălți nr. 8/29 din 26.09.2013 și nr. 10/55 din 31.10.2013. 

2. Se împuternicește Primarul mun. Bălți să inițieze procedura de reziliere a contractului 

indicat în p. 1 din prezenta decizie în conformitate cu legislația în vigoare și condițiile 
contractuale. 

3. Se abrogă deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 10/46 din 26.10.2017 „Cu privire la 
aprobarea proiectului tranzacției de împăcare cu SRL „Glorin Inginering” și nr. 13/28 din 
14.12.2017 „Cu privire la modificarea și completarea anexei la decizia Consiliului municipal 

Bălți nr. 10/46 din 26.10.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului tranzacției de împăcare cu 
SRL „Glorin Inginering”. 

4. Secretarul Consiliului mun. Bălți va comunica prezenta decizie Agenției Proprietății 
Publice. 
5. 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 XVI 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 
Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

















 
 
 

 


