
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 
Cu privire la aprobarea proiectului  Acordului 

Adiţional la Contractul de prestare a serviciilor 
de transport public electric în mun. Bălţi 

 

În corespundere cu art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

“Privind administraţia publică locală”, art 4 alin. (1) lit. e) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 25 lit. b), art. 27 şi art. 85 lit. c) din Legea 

finanţelor publice şi responsabilităţii   bugetar-fiscale   nr.   181   din   25.07.2014,   întru   

executarea   prevederilor   Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, Legii cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal nr. 246  din  23.11.2017, precum şi în temeiul 

deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr.  9/1  din  10.10.2013  „Cu  privire  la  aprobarea  

proiectului  Contractului  privind  prestarea serviciilor de transport public electric în mun. 

Bălţi încheiat între Consiliul municipal Bălţi,  în temeiul deciziei Consiliului mun. Bălți nr.2/3 

din 26.04.2019 „Cu privire la aprobarea Contractului de împrumut dintre ÎM „Direcţia de 

troleibuze din Bălţi” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Acordul de 

garanţie şi susţinere a proiectului între mun. Bălţi, BERD şi ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” 

şi Contractul de Împrumut dintre ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” şi BERD, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 
1. Se aprobă proiectul Acordului Adiţional la Contractul de prestare a serviciilor de transport public 

electric în mun. Bălţi din 14.10.2013, încheiat între Consiliul municipal Bălţi şi ÎM „Direcţia 

Troleibuze Bălţi”, conform anexei. 

2. Se împuterniceşte dl R. Usatîi, primarul municipiului Bălţi să semneze în numele Consiliului 
municipal Bălţi Acordul Adiţional la Contractul de prestare a serviciilor de transport public electric în 

mun. Bălţi conform anexei la prezenta decizia. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată în judecata mun. Bălți (sediul central) , pe adresa mun. Bălți str. 
Hotinului nr.43, în termen de 30 de zile, conform prevedrilor Codului Administrtiv RM. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative specializate 

pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi 
protecţia mediului şi pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                   Ludmila Dovgani 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Anexă 

                                                                                                      la decizia Consiliului mun.Bălți 

                                                                                                      nr.____ din____________2020 

 

 

                                                                   ACORD ADITIONAL № 3 

La contractul de prestare serviciilor transportului public electric în municipiu Bălți din 

14.10.2013 

 

Mun.Bălți                                                                                          ”____”______________2020 

          

Consiliul municpiu Bălți ( mai departe pe text-Municipiu), în persoana primarului 

municipiu Bălți    d-ul  Usatîi R., care activează în baza art.14,29 alin.(1) Lege privind 

administratia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 și întreprinderea municipală ”Directia de 

troleibuze Bălți” (mai departe pe text –Întreprindere), serviciul municipal de prestare a serviciilor 

în domeniul transportului public electric, inființată în conformitate cu Legislatia Republicii 

Moldova, în persoana d-lui Serghei Avramenco, care activează în conformitate cu statutul 

Întrepriderii, indicate, personal, ca parte și, împreună ca părti, au încheiat prezentul acord 

aditional despre: 
   1. Punctul 4.2 de expus în următoare redactie:” Termenul activării contractului se va descurge pînă la 31 
decembrie 2032. Dacă, după scurgerea acestui termen, părțile nu semnează contract nou, termenul acestui 

contract se prelungește automatic încă pe un an. 

. 
     Prezentul acord este o parte a contractului și întră în vigoare după expirarea lunii următoare după luna 

aprobării de către Municipiul, dar nu mai înainte de data semnării prezentului acord de părți. 

   Prezentul acord semnat în patru exemplare, două exemplare în limba de stat și două exemplare în 
limba rusă, cîte unu exemplar în limba de stat și în limba rusă pentru fiecare parte. 

                                                rechizitele , semnăturile  Părţilor: 

                                                                                                                         

                                                                                                   

Denumire completă: Consiliul municipal                   Denumire completă:  Î.M.”Direcţia de 

troleibuze  

       Bălti                                                                              din Bălţi”                                                   

                                                         

Adresa Poștală: Republica Moldova                           Adresa Poștală: Republica Moldova   

mun. BĂlți str. Independenței 1                                     str. Decebal 132 mun. Bălți 

Cod fiscal:1007601003161                                          Cod fiscal: 1003602150123 

Trezoraria de Stat TREZMD2X                                   Cod TVA: 1200549 

Codul bancii :226602                                                  Codul bancar: MOLDMD2X321 

Contul Bancar: 

MD65TRPDAA251100F10549AC                              Contul Bancar : 

MD05ML000000001921392 

Ministerul Finantelor                                                

                                                                                      Directorul ÎM” Directia de troleibuze din 

Bălți” 

Trezoraria de Stat TREZMD2X                                        

 

Primarul municipiului Bălți                                          Serghei Avramenco 

Renato Usatîi                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 


