
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

 

 

Cu privire la transferul anumitor atribuții 

Instituției publice „Centrul de adăpost 

pentru animalele fără stăpân mun. Bălți” 

 

 

În conformitate cu art. 14 (2), lit. h), n), art. 29 (1) lit. a), i), j), art. 73 (1), art. 81 (1) din 

Legea Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

art. 9 (1) din Legea Republicii Moldova privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, art. 20 (3) din Legea Republicii Moldova cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, art. 8, 29 din Legea Republicii 

Moldova privind finanțele publice locale nr. 397-ХV din 16.10.2003, din art. 24 (1) lit. f), art. 

29 (1), art. 31 (4) din Legea Republicii Moldova finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Anexa nr. 3 la ”Regulamentul cu privire la modul de prestare şi 

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea 

apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi 

alimentare cu apă”, aprobat prin Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 

19.02.2002, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Transmiterea din 01.12.2020 către Instituția publică „Centrul de adăpost pentru animalele 

fără stăpân mun. Bălți ” atribuțiile de a furniza următoarele servicii publice: 

- capturarea câinilor și pisicilor fără stăpân și transportarea acestora; 

- transportarea cadavrelor de câini și pisici de pe străzile municipiului. 

2. Autorizarea primarului municipiului Bălți, domnul Renato Usatîi, de a întocmi un acord 

adițional la Contractul nr. 17/5 din 31.01.2020 privind delegarea serviciilor către ÎM 

„Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” în conformitate cu modificările aprobate 

prin prezenta decizie. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi        Irina Serdiuc 

 

 

 





 


