
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Grant dintre  

municipiul Bălți, Banca Europeană pentru Reconstrucţie  

şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”  

în cadrul Proiectului „Troleibuze pentru Bălţi” și  

Programului ”Orașe Verzi” 

 

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 2/3 din 26.04.2019, deciziei 

Consiliului Municipal Bălți nr. 14/53 din 27.11.2018, Contractului de împrumut din 3 iunie 2019 

dintre Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia de Troleibuze din 

Bălţi”, Acordului de garanție și susținere a proiectului dintre municipiul Bălți, Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”, încheiate în scopul 

realizării Proiectului „Troleibuze pentru Bălţi” în cadrul Programului ”Orașe Verzi”, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Acordului de Grant dintre municipiul Bălți, Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare și ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” în cadrul Proiectului 

„Troleibuze pentru  Bălţi” și Programului ”Orașe Verzi”, conform anexei nr. 1.  Grantul se 

va acorda în suma totală de până la 1 200 000 (un milion două sute mii) de euro.  În 

temeiul Acordului de Grant municipiul Bălți își va asuma anumite obligații de 

implementare și susținere a proiectului finanțat. 

2. Se pune în sarcina Primarului mun. Bălţi să negocieze, să definitiveze și să semneze din 

numele municipiului Bălţi Acordul de Grant indicat în p. 1 din prezenta decizie. 

3. Se autorizează directorul ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” cu dreptul de a negocia,  

definitiva și semna din numele ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” Acordul de Grant 

indicat în p. 1 din prezenta decizie. 

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

specialitate pentru activitati economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină, pentru colaborare 

cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 


