
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

Cu privire la transmiterea în administrare operativă  

Direcției Cultură a primăriei a complexului de  

bunuri imobile din str. Ștefan cel Mare, 82 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI 

din 04.05.2007 cu modificările şi completările 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 modificările şi completările ulterioare, în baza notei de serviciu a 

Direcției Evidență Contabilă a primăriei nr. 2 din 09.01.2020 și adresării Instituției Publice 

Liceul Teoretic „N. Gogol” nr. 466 din 09.01.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se transmite cu titlu gratuit în administrare operativă Direcției Cultură a primăriei complexul 

de bunuri imobile din str. Ștefan cel Mare, 82, cu numărul cadastral 0300207.045.01, cu 

sectorul de teren adiacent cu numărul cadastral 0300207.045. 

2. Se permite Direcției Cultură a primăriei să aloce temporar în comodat Instituției Publice 

Liceul Teoretic „N. Gogol” o parte din încăperi pentru desfășurarea procesului de învățămînt 

a claselor 10, 11, 12 pe perioada realizării în liceu a lucrărilor de reparație. 

3. Direcția Cultură a primăriei să încheie contractul de comodat cu Instituția Publică Liceul 

Teoretic „N. Gogol” pe încăperile nr. 12, 18-31, cu suprafața interioară de 486,6 m2, cu 

condiția întreținerii încăperilor în stare adecvată și achitării plății pentru serviciile comunale. 

4. Primarul mun. Bălți dl R. Usatîi: 

4.1. să constituie în comun cu Direcția Cultură a primăriei mun. Bălți, comisiile de primire-predare 

a bunurilor şi să asigure efectuarea transmiterii date, cu perfectarea în ordinea stabilită a 

tuturor documentelor necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

4.2. să efectueze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului public, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

4.3. să asigure semnarea contractului de comodat între Direcția Cultură a primăriei și Instituția 

Publică Liceul Teoretic „N. Gogol”. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

Preşedintele şedinţei a I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 



 


