
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

«Cu privire la aprobarea numarului-limită a 

autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual 

pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii 

atribuțiilor de serviciu a aparatului primariei municipiului 

Вălți» 

 

În conformitate cu art. 14, alin. (1), (3) din Legea RM «Privind administrația publică 

locală» № 436-ХУI din 28.12.2006, p.2) al Hotărîrii Guvernului RM № 1404 din 30.12.2005 

’’Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autoritățile administrației 

publice” cu modificarile și completările ulterioare, întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de 

serviciu a aparatului primariei municipiului Bălți,- 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul «Сu privire la aprobarea numărului-limită a autoturismelor de 

serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor 

de serviciu a aparatului primariei municipiului Bălți», conform anexei. 

2. Se abrogă decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 3/45 din 30.03.2017 privind aprobarea 

Regulamentului «Privind aprobarea numărului-limită a autoturismelor de serviciu și 

parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu 

a aparatului primariei municipiului Bălți » 

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

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la decizia Consiliului Municipal Bălți 

nr. ____  din “____” ___________2020  

REGULAMENTUL 

CU PRIVIRE LA APROBAREA NUMARULUI-LIMITĂ 

AL AUTOTURISMELOR DE SERVICIU Ș1 A PARCURSULUI-LIMITĂ 

ANUAL PENTRU UN AUTOTURISM  

ÎNTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII ATRIBUȚIILOR DE 

SERVICIU ALE APARATULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BĂLȚI 

 

1.  În scopul reglementării autoturismelor de serviciu uitliuzate de către angajații primariei 

municipiului Bălți, de a aproba numărul-limită a autoturismelor de serviciu al aparatului 

primariei municipiului Bălți (tabelul nr. 1) și parcursul-limită anual pentru un autoturism, 

care aparține aparatului primariei municipiului Bălți (tabelul nr. 2). 

1.1.  Numărul - limită a autoturismelor de serviciu este determinat în funcție de necesitățile 

deservirii cu transport - din calculul un automobil de serviciu pentru deservirea primarului 

municipiului Bălți, viceprimarului municipiului Bălți, secretarului Consiliului Municipiului 

Bălți și șefului direcței gospodărie comunală a primariei municipiului Bălți. 
 

Tabelul nr. 1 

Numarul-limită a autoturismelor de serviciu pentru aparatul primăriei municipiului Bălți 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

de 
ord. 

Subdiviziunea aparatului 

Primariei 

Persoana responsabilă de 

exploatarea automobilului 

de serviciu 

Numărul limită 

a automobilelor 

de serviciu 

(unități) 

Marca 

automobilui de 

serviciu 

1 
Conducerea aparatului primăriei 

mun. Bălți 

Primarul mun Bălți 
1 

 

2 
Conducerea aparatului primăriei 

mun. Bălți 

Viceprimarul 
1 

Școda Superb 

 RMA 140 
3 Conducerea aparatului primăriei 

mun. Bălți 

Viceprimarul 
1 

Școda Superb  
WJA 808 

4 Conducerea aparatului primăriei 

mun. Bălți 

Viceprimarul 
1 

Școda Octavia 
BLMB 001 

5 Conducerea aparatului primăriei 

mun. Bălți 

Secretarul Consiliului 
Municipal Balp 

1 
GAZ-3110 

BLMB 003 
7 Direcția Gospodărie Comunală Șeful Direcției 

Gospodărie Comunală 
1 

Dacia Duster 

NVO 521 
 

Total: 

 

6 

 

 



 

 

1.2. Parcursul-limită anual pentru un autoturism de serviciu, care aparține aparatului primăriei  

municipiului Bălți este determinat în tabelul nr. 2. 

 

Tabelul nr. 2 

 

Parcursul - limită anual pentru un autoturism de serviciu, 

care aparține aparatului primariei municpiului Balt 

2 Conducerea aparatului 

primăriei mun. Bălți 

Viceprimarul Școda Superb 

 RMA 140    28.0 

3 Conducerea aparatului 

primăriei mun. Bălți 

Viceprimarul Școda Superb  
WJA 808  28.0 

4 Conducerea aparatului 

primăriei mun. Bălți 

Viceprimarul Școda Octavia 
BLMB 001  28.0 

5 Conducerea aparatului 

primăriei mun. Bălți 
Secretarul Consiliului Municipal 
Balp 

GAZ-3110 

BLMB 003  20,0 

6 Direcția Gospodărie 

Comunală 

Șeful Direcției Gospodărie 

Comunală 

Dacia Duster 

NVO 521  24,0 

 Total:   

   128,0  
 

         

2 .   În legătură cu delegarea conducerii aparatului primăriei în limita hotarelor teritoriului 

Republicii Moldova și peste hotarele ei, de a permite primarului municipiului Bălți de a 

redistribui parcursul - limită anual pentru un autoturism de serviciu în limitele volumului 

total a parcursului anual aprobat pentru toate autoturismele de serviciu, care aparțin 

aparatului primăriei municipiului Bălți. 

3 .   Responsabilitatea privind folosirea autoturismului de serviciu pe parcursul zilei de lucru, 

conform destinației, respectarea regimului de lucru și parcursului-limită se pune în sarcina 

persoanei responsabile de folosirea autoturismului de serviciu. 

4.  Primarul municipiului Bălți să planifice anual cheltuielile pentru întreținerea autoturismelor 

de serviciu, care aparțin aparatului primăriei municipiului Bălți, luînd în considerație 

parcursul- limită anual aprobat pentru un autoturism de serviciu. 

 

 

 

 

 

№ 

de ord 
Subdiviziunea aparatului 

Primariei 

Persoana responsabila de exploatarea 

automobilului de serviciu 

Marca 

automobilui 

de serviciu 

Limita rulajului 
anual pentru un 
automobil (mii 

km) 

1 Conducerea aparatului 

primăriei mun. Bălți 

Primarul municipiului Bălți  

 

 





 
 

 

 


