
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la examinarea notificării 
Oficiului Teritorial Băl i al Cancelariei ț
de Stat nr. 1304/OT1-161 din 04.02.2020

În temeiul art. 14 alin.(1), (3), (4) din Legea privind administra ia publică locală nr. 436-XVIț
din 28.12.2006;
Examinând  notificarea Oficiului Teritorial  Băl i al Cancelariei  de Stat nr. 1304/OTț 1- 161 din
04.02.2020 privind abrogarea decizei Consiliului mun. Băl i nr. 10/8 din 23.12.2019 “ Cu privireț
la aprobarea contractului de subsidiere cu ÎM “Direc ia construc ii capitale comanditar unic Băl iț ț ț
”, art. 9 alin. (1) a Legii RM nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii  publice,  art.  20  alin.  (3)  al  Legii  RM nr.  845-XII  din  03.01.1992  cu  privire  la
antreprenoriat şi întreprinderi, art 7 alin. (1), art. 8, art. 29 alin. (1) al Legii RM nr. 397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 24 alin. (1) lit. f), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (4)
a Legii RM nr. 181 din 25.07.2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, pct.7 a
Hotărîrii Plenului Consiliului Concuren ei nr.11 din 30.08.2013, avînd în vedere scrisoarea nr.ț
04/37-1493 din 24.06.2019 a Consiliului Concuren ei,ț -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Băl i al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTț 1 -161 din
04.02.2020, privind abrogarea deciziei Consiliului mun. Băl i nr. 10/8 din 23.12.2019 “ Cuț
privire  la  aprobarea  contractului  de  subsidiere  cu  ÎM  “Direc ia  construc ii  capitaleț ț
comanditar unic Băl i”, ca nefondată.ț

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru activită i  economico-financiareț , pentru  gospodărie  municipală,
administrarea bunurilor i protec ia mediuluiș ț , pentru drept i disciplină.ș

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc










