
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la transmiterea patrimoniului 

 în administrare ÎM “Amenajarea Teritoriului 

şi Spaţii Verzi Bălţi” cu drept de gestiune 

economică  

      

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, 

Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 

cu modificări şi completări ulterioare, conducîndu-se de Regulamentul privind modul de 

posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul 

municipiului Bălţi cu modificări şi completări ulterioare, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare,, în baza adresării 

Direcției evidență contabilă a primăriei nr. 104 din 23.08.2019, nr. 147/1 din 04.12.2019 și nr. 96 

din 30.09.2020, proces – verbal al ședinței Consiliului de administrare nr. 9 din 23.08.2019, 

prezentat de ÎM „Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” prin scrisoarea nr. 260 din 

05.09.2019 și proces – verbal al ședinței Consiliului de administrare nr. 14 din 03.12.2019, 

prezentat de ÎM „Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” prin scrisoarea nr. 381 din 

11.12.2019 și adresarea Direcției generale financiar-economice nr. 01/6-1/8-1 din 01.10.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se transmite fără plata patrimoniul municipal, ce se atribuie la domeniul public, în 

administrare ÎM „Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” cu drept de gestiune 

economică, conform anexei. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălţi: 

2.1. în comun cu ÎM „Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi”, să instituie comisia de 

primire-predare a bunurilor şi să asigure efectuarea transmiterii, cu perfectarea în 

ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare; 

         2.2. să efectueze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului public şi evidenţa 

contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

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

în termen de 30 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 comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexa 

 la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr.______  din__________2020 

 
 

 

 

Lista 

patrimoniului municipal ce se transmite 

în administrarea  ÎM „Amenajarea teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” 

                                               cu drept de gestiune economică 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea mijlocului fix 

Anul 

fabricării 

 

cantitatea 

Valoarea 

iniţială (lei) Suma (lei) 

1 2 3 4 5 6 

Mijlocul de transport 

1 
Tractor Belarus-422.1 

№ 42210004 
2019 1 199000,00 199000,00 

2 Autobuzul GAZ A63R42-70 2019 1 465000,00 465000,00 

Mașini și utilaje 

3 Tocator de cioturi (Canavari) 2020 1 140000,00 140000,00 

Total:   3 804000,00 804000,00 





  



 













 


