
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

Privind rezilierea contractului  

de locaţiunii nr. 19 din 18.11.2005 

 

           În conformitate cu al. (1), lit. b) c) al. (2), al (3)  din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006, art. 9 Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523-XIV  din  16.07.99, al. (1) lit j) al (2) art. 9 Legii privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI  din  04.05.2007, al. (1) art. 1281, 

lit. b), c) al. (1) art. 1282 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002 și luînd 

în considerație p. 91-93 din decizia Curți de Apel Bălți din 25.06.2019 dosar nr. 2ac- 87/18 

potrivit cărui instanța de judecată a venit la concluzia că contractul încheiat între Instituția de 

Învățămînt Privată ”Elitex” și primăria mun. Bălți nr. 19 din 18.11.2005 este prelungit pe un 

termen nedeterminat, avînd în vedere neachitarea la timp a plății pentru locațiune și nesecitatea 

de a utiliza aceste încăperi de către instituțiile de învățămînt de stat în conformitate cu al. (1) art. 

1281 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, - 
 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se reziliază din 01.04.2020 contractul de locațiune nr. 19 din 18.11.2005 cu modificările și  

completăriile ulterioare, încheiat între Primăria mun. Bălți și Instituția de Învățămînt Privat 

”Elitex”. 

2.  Instituția de Învățămînt  Privat ”Elitex” la data de  01.04.2020 a elibera toate încăperile 

ocupate situate pe str. Aerodromului 14/C, mun. Bălți. 

3.  Se împuternicește Primarul mun. Bălți de a semna acordul privind rezilierea contractului de 

locațiune cu modificările și completările ulterioare și actul de predare primire a încăperilor 

din str. Aerodromului, 14/C mun. Bălți. 

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

specialitate pentru drept și disciplină, pentru activități economico-financiare, pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru educaţie, 

protecţie socială şi sănătate publică. 
 

 

Preşedintele şedinţei a  

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 



 


