
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

 

Cu privire la reîncheierea și încheierea  

contractelor individuale de muncă  

cu administratorii Întreprinderilor Municipale 

 

 

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea RM nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală și Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor 

acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se reîncheie contractele individuale de muncă cu administratorii Întreprinderilor 

Municipale, după cum urmează: 

- administratorul ÎM ”Direcția de Troleibuze Bălți” dl---------------, anexa nr. 1; 

- administratorul ÎM ”Aprovizionare” dl--------------, anexa nr. 2; 

- administratorul ÎM ”Asociația Piețelor din Bălți” dl----------------, anexa nr. 3; 

- administrator interimar ÎM ”Regia Apă-Canal” dna ----------------, anexa nr. 4; 

- administrator interimar al ÎM ”Gospodăria Locativ Comunală” dna---------------, anexa nr. 5. 

2. Se numesc în funcția de administrator interimar, de la 01.01.2020 până la ocuparea funcției 

de administrator în condițiile legislației, următorii salariați:  

- dna ---------------- - ÎM ”Direcția de Construcții Capitale Comandatar Unic Bălți”; 

- dna --------------- - ÎM ”Biroul de arhitectură și Sistematizare”; 

- dl ---------------- - ÎM ”Termogaz-Bălțil”; 

- dna --------------- - ÎM ”Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba Noastră””,; 

- dna --------------- - ÎM ”Amenajarea Teritoriului și Spațiilor Verzi”; 

- dl ------------------ - ÎM ”Stadionul OLIMPIA”; 

- dna ---------------- - ÎM ”Hotelul Bălți”; 

- dl --------------- - ÎM ”Direcția Raparații și Construcții Drumuri”. 

3. Se încheie Contractele individuale de muncă cu administratorii interimari ai Întreprinderilor 

Municipale, după cum urmează: 

- administrator interimar ÎM ”Direcția de Construcții Capitale Comandatar Unic Bălți” dna ---

-----, anexa nr. 6; 

- administrator interimar ÎM ”Biroul de arhitectură și Sistematizare” dna ---------------, anexa 

nr. 7; 

- administrator interimar ÎM ”Termogaz-Bălțil” dl --------------, anexa nr. 8; 

- administrator interimar ÎM ”Centrul de Studiere a Limbilor ”Limba Noastră”” dna ------------

-, anexa nr. 9; 

- administrator interimar ÎM ”Amenajarea Teritoriului și Spațiilor Verzi” dna ----------, anexa 

nr. 10; 

- administrator interimar ÎM ”Stadionul OLIMPIA” dl ----------------, anexa nr. 11 



- administrator interimar ÎM ”Hotelul Bălți” dna ---------, anexa nr. 12; 

- administrator interimar al ÎM ”Direcția Raparații și Construcții Drumuri” dl -----------, anexa 

nr. 13. 

4. Se pune în sarcina administratorilor interimari menționați în punctul 2, înregistrarea 

prezentei decizii la Agenția Servicii Publice, Departamentul Înregistrare și Licențiere a 

Unităților de Drept. 

5. Se împuternicește dl Renato USATÎI, primar al mun. Bălți, să semneze contractele 

individuale de muncă cu administratorii ÎM menționați în punctele 1 și 2 ale prezentei 

decizii. 

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

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a X 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 


