
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la amplasarea  

Școlii Sportive Specializate de Fotbal  

în incinta LT „M. Gorkii” 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (l), alin. (2) lit. b), art. 77 din Legea RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind 

descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 9, art. 10 din Legea RM privind 

proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Codul 

Educației al RM nr. 152 din 17.07.2014; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 cu modificările și completările ulterioare, ținând 

cont de prevederile Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie 

asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, în conformitate cu decizia Consiliului 

mun.Bălți nr. 7/7 din 30.07.2020, precum în baza demersului administrației Școlii Sportive 

Specializate de Fotbal nr. 118 din 03.11.2020 și demersului administrației LT „M. Gorkii” nr. 

964 din 17.11.2020 și în scopul reflectării corecte a evidenței contabile, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite amplasarea Școlii Sportive Specializate de Fotbal în incinta încăperilor etajului III, 

blocului A, LT „M. Gorkii”, bul. M. Eminescu, 4, cu suprafața totală de 457,86 m², conform 

schemei, suplimentar la încăperile ocupate în prezent în baza contractului de comodat nr. 67 

din 28.03.2013 cu modificările ulterioare. 

2. Cheltuielile pentru întreținerea încăperilor, indicate în p. 1 al prezentei decizii, se efectuează 

din contul Școlii Sportive Specializate de Fotbal. 

3. Direcția învățământ, tineret și sport mun. Bălți va încheia contractul de comodat al încăperilor 

cu suprafața totală de 457,86 m²  cu Școala Sportivă Specializată de Fotbal. 

4. Se împuternicește directorul Școlii Sportive Specializate de Fotbal, să înregistreze prezenta 

decizie la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de 

drept. 

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (str. Hotinului, 43) în termen de 30 de 

zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova 

nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

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

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                    Irina Serdiuc 

 











 
 


