
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la majorarea 

costului mijloacelor fixe 

 

În conformitate cu art. 14 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 DEC a primăriei nr. 

27 din 02.04.2019 și întru executarea recomandărilor expuse în ,,Raportul auditului situațiilor 

financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 

2017”, aprobat prin Hătărîrea Curții de Conturi RM nr. 38 din 25.06.2018, cu scopul reflectării 

corecte în evidenţă contabilă,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se majorează valoarea mijloacelor fixe, în scop creșterii avantajului economic viitor, dar și 

a perioadei de utilizare a acestora, conform anexei. 

2. Se transmite ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cheltuielile de reparaţie 

capitală a mijloacelor fixe, în valoarea 4658619,12 lei, cu majorarea ulterioară a valorii 

iniţiale. 

3. Primarului municipiului Bălţi, să modifice corespunzător registrul patrimoniului public, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

Nr.________din___________2019 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea mijloacelor fixe 

Anul axecutării 

lucrărilor 

 

Suma cheltuielilor  

pe reparația capitală, 

(lei) 

1 2 3 4 

1. Drumul pe str. Strii (șoseaua) 2017 2758621,20 

2. Drumul pe str. Strii (șoseaua), 

(montarea și demontarea 

bordurelor) 

2017 807254,86 

3. Drumul pe str. Ștefan cel 

Mare ( partea carasabilă cu 

nume pare și impare) 

2017 1092743,06 

Total  4658619,12 

 

 

 


