
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                    
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Сu privire la suspendarea temporară a valabilității contractului  

de locaţiune nr. 21/2016 din 08.07.2016, cu modificările ulterioare, 

încheiat cu SRL „Studio-Dans-Maximum” 

 

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, Legea RM privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10-XVI din 

03.02.2009, Codul Civil al RM, luând în considerație hotărîrile Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică și dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, 

decizia Consiliului municipal nr. 10/4 din 11.09.2020 „Cu privire la relansarea procesului 

educațional în instituțiile de învățământ artistic complementar subordonate Direcției cultură 

mun. Bălți”, ținând cont de Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a 

instituției Centrul de Cultură și Tineret și avizul Direcției cultură nr. 01-07/222 din 

16.10.2020, în baza adresării SRL „Studio-Dans-Maximum” din 06.10.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se constată suspendarea temporară a valabilității contractului de locațiune nr. 21/2016 din 

08.07.2016, cu modificările ulterioare, încheiat cu SRL „Studio-Dans-Maximum” a 

încăperilor în incinta Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13, cu suprafaţa 

totală de 305,9 m2, și anume: încăperea nr. 24 (sala nr. 45 – 73,2 m2) – pentru desfășurarea 

orelor de dans (luni, miercuri și vineri 15:30-18:30; marți și joi 16:00-18:00; sîmbătă 

10:00-13:00); încăperea nr. 20 (sala nr. 43 – 99,8 m2) – pentru desfășurarea orelor de dans 

(luni, miercuri și vineri 16:30-18:30; marți și joi 17:00-18:00); încăperea nr. 26 (sala nr. 47 

– 98,2 m2) – pentru desfășurarea orelor de dans (marți și joi 17:00-18:00); încăperea nr. 25 

(garderobă – 19,4 m2) – pentru păstrarea hainelor și altor accesorii de îmbrăcăminte (19 ore 

30 min. în săptămînă); încăperea nr. 18 (încăperea auxiliară nr. 44 – 15,3 m2) – pentru 

păstrarea permanentă a costumelor, pe perioada de la 01.07.2020 până la 30.09.2020. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți: 

2.1. să semneze în termen de o lună cu SRL „Studio-Dans-Maximum” acordul 

corespunzător la contractul de locațiune anterior încheiat și să efectueze recalculul 

plății pentru locațiune pe perioada suspendării contractului; 

2.2. să prezinte propuneri de confirmare a bugetului municipal la capitolul venituri și 

cheltuieli în legătură cu adoptarea deciziei în cauză. 

3. 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. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-

financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                Irina Serdiuc 



 























 


