
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

 

Cu privire examinarea adresării  

ÎM  „Biroul arhitectură și sistematizare” 

nr. 28 din 02.12.2019 

 

        

 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 modificări şi completări ulterioare, conducîndu-se de Regulamentul privind modul de 

posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul 

municipiului Bălţi cu modificări şi completări ulterioare, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării 

IM “Biroul arhitectură și sistematizare” nr. 28 din 02.12.2019, proces- verbal al şedinţei 

Consiliului de administrare IM “Biroul arhitectură și sistematizare” din 02.11.2019 și în scopul 

asigurării evidenței proprietății publice și generalizării informației privind circulația și utilizare 

acesteia,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface adresarea IM “Biroul arhitectură și sistematizare” nr. 28 din 02.12.2019. 

2. Se permite IM “Biroul arhitectură și sistematizare” să efectueze majorarea costului 

patrimoniului municipal în suma 2398,00 lei, din contul reparației efectuate, conform anexei. 

3. Primarul municipiului Bălţi să efectueze modificările corespunzătoare în registrul 

patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

Nr.________din___________2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

п/п 
Mijloace fixe Numărul de inventar 

 

Suma cheltuielilor  

pe reparația, 

(lei) 

1 2 3 4 

1. Calculator Intel Core i3/4Gb № 86 АПБ 14847100078 1199,00 

2. Calculator Intel Core i3/4Gb № 85 АПБ 14847100080 1199,00 

Total 2398,00 

 


