
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea adresării Ministerului Sănătății,  

Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova  

nr. 14/4638 din 15.08.2020 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) din Legea RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 din Legea RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. 

(1) din Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 

04.05.2007, Legea RM privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 

09.07.2010, Codul Civil al RM, Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate nr. 483 din  29.03.2008,  decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale” cu 

modificările şi completările ulterioare, luînd în considerație punctul d) din capitolul II al 

contractului de comodat nr. 18 din 05.05.2020, în baza adresării Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 14/4638 din 15.08.2020 privind permiterea 

demarării lucrărilor de reparație în încăperile grădiniței de copii nr. 35 din str. Bulgară, 77 și 

documentelor prezentate, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface adresarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii 

Moldova nr. 14/4638 din 15.08.2020. 

2. Se permite Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova să 

efectueze lucrări de construcție autorizate în încăperile grădiniței de copii nr. 35 din str. 

Bulgară, 77, conform contractului de comodat nr. 18 din 05.05.2020, cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare, din contul mijloacelor prevăzute. 

3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova” să asigure primirea 

lucrărilor de reparație la momentul finisării lor și să transmită cu titlu gratuit suma de mărire 

a costului obiectului Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți în baza 

actului de finisare a lucrărilor și a facturii fiscale. 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică și pentru activități 

economico-financiare 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                 Angelina Cernogal 





 


