
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ     

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect

Cu privire la modificarea i ș completarea anexei la decizia
Consiliului municipal Bălţi nr.1/6 din 16.01.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului  ,,Cu privire
la aprobarea numarului-limită a autoturismelor de
serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism
întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu a
aparatului primăriei municipiului Bălţi”.

În conformitate cu art. 14, alin. (1), (3) din Legea RM Privind administraţia publică locală №
436-XYI  din  28.12.2006,  p.2)  al  Hotărîrii  Guvernului  RM  №  1404  din  30.12.2005  ’’privind
reglementarea  utilizării  autoturismelor  de  serviciu  de  către  autorităţile  administraţiei  publice”  cu
modificările şi completările ulterioare, întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu a aparatului
primăriei municipiului Bălţi,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  modifică  i  se  completează   anexa  la  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.1/6  dinș
16.01.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului ,, Cu privire la aprobarea numarului-
limită  a  autoturismelor  de  serviciu  şi  parcursul-limită  anual  pentru  un  autoturism  întru
asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu a aparatului primăriei municipiului Bălţi”, după
cum urmează:

1.1.  Tabelul  nr.1,,Numarul-limită  a  autoturismelor  de  serviciu  pentru  aparatul  primăriei
municipiului Bălţi”  se completează cu  rîndul de ordine 7 cu următorul cuprins:                    

        
1.2. Tabelul nr.2 ,,Parcursul - limită anual pentru un autoturism de serviciu,

c
are aparţine aparatului primăriei municpiului Balt” se completează cu  rîndul de ordine 7   cu
următorul cuprins:                                                             

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină.

№
de

   ord.

Subdiviziunea
aparatului Primăriei

Persoana responsabilă de
exploatarea

automobilului de serviciu

Numărul limită a
automobilelor de
serviciu (unităţi)

Marca
automobilui de

serviciu
7 Direcţia Generală 

Financiar-Economică
Şeful Direcţiei
Ditrec iei Generale ț
Financiar-Economice

1
coda OctaviaȘ

WJA 807

№
de ord

Subdiviziunea aparatului
Primăriei

Persoana responsabila de
exploatarea

automobilului de serviciu

Marca 
automobilul de 
serviciu

Limita rulajului
anual pentru un
automobil (mii

km)
7 Direcţia Generală 

Financiar-Economică
Şeful Direcţiei
Ditrec iei Generale ț
Financiar-Economice

coda OctaviaȘ
WJA 807

        
           20,0



Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                     

Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                     Irina Serdiuc














