
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea actelor de constituire 

a Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 

 

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

din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006; Legea RM cu privire la delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018;  

Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 

23.11.2017, Hotărîrea Guvernului RM nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte 

normative privind punerea în aplicare a Legii 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Statutul Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, conform anexei nr.1. 

2. Se aprobă Regulamentul privind Consiliul de administrație Î.M. „Amenajarea Teritoriului și 

Spații Verzi Bălți”, conform anexei nr.2. 

3. Se aprobă Regulamentul privind Comisia de cenzori a  Î.M. „Amenajarea Teritoriului și 

Spații Verzi Bălți”, conform anexei nr. 3. 

4. Se aprobă componența personală a comisiei de cenzori Î.M. „Amenajarea Teritoriului și 

Spații Verzi Bălți”, conform anexei nr. 4. 

5. Se împuternicește administratorul interimar al Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi 

Bălți” să înregistreze documentele de la pct.1-4 la Agenția Serviciii Publice Departamentul 

înregistrare și licențiere a unităților de drept. 

6. 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. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, 

economico-financiară, drept și disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

 nr.___ din_______2020 

 

APROBAT 

Consiliul municipal Bălţi  

    (fondatorul întreprinderii municipale)  

                                                                                                    ______________________ 

        (semnătura, ştampila, data)    

Întreprinderea este înregistrată 

la Agenţia Servicii Publice 

______ _______________ 20___ 

Departamentul înregistrare şi 

licenţiere a unităţilor de drept 

  

IDNO               

  

Registrator __________________/_________ 

                               (numele, prenumele, semnătura) 

  

STATUTUL  

 Întreprinderii municipale 

Î.M.”Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi  Bălţi”(ÎM”ATSVBălţi”) 

(denumirea întreprinderii, inclusiv abreviată) 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 
  

1. Denumirea: Întreprinderea Municipală ”Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi  

Bălţi”  
Î.M. “ ATSV Bălţi”(în continuare – Întreprindere). 

 

2. Sediul  Întreprinderii:   mun.Bălţi, str. Moscovei,19. 

 

3. Întreprinderea este înfiitată în temeiul  deciziei Consiliului Municipal Bălţi Nr. 6/34 din 

05.05.2011 “Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Amenajarea spaţii verzi Bălti” 

                       

4. Fondator al Întreprinderii este Consiliului municipal Bălţi  (în continuare – fondator), cu 

sediul   Republica Moldova, mun. Bălţi , str. Independenţei,1. 

   

5. Principalele genuri de activitate al Întreprinderii:   

 

01.1       Cultivarea plantelor nepermanente                       

02.1       Silvicultură și alte activităţi forestiere                  

02.2       Exploatarea forestieră                                           

16.2     Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și  

            din alte materiale vegetale                                       

42.0      Lucrări de geniu civil                                             

43.2      Lucrări de instalaţii electrice și tehnicosanitare 

             și alte lucrări de instalaţii pentru construcţii                           

43.3       Lucrări de finisare                                                                  

43.9      Alte lucrări speciale de construcţii                                          

46.1      Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata                  

47.7      Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine 

              specializate                                                                             

49.4      Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare             

52.2      Activităţi anexe pentru transporturi                                        



73.1      Publicitate                                                                               

38.2      Tratarea și eliminarea deșeurilor                                            

93.2      Alte activităţi recreative și distractive                                    

96.0      Alte activităţi de servicii                                                        

01.2      Cultivarea plantelor din culturi permanente                           

81         Activităţi de peisagistică și servicii pentru clădiri                

                                                                                                              

         6. Întreprinderea este persoana juridică care desfăşoară activitatea de întreprinzător în 

baza bunurilor proprietăţii   administrate  şi în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul 

activităţii economico-financiare. 

 

7. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova 

nr.1107/2002, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 

Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de acte normative şi de statut. 

 

8. Întreprinderea se înregistrează la Agenţia Servicii Publice conform Legii nr.220/2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. 

 

9. Întreprinderea dobîndeşte dreptul de persoană juridică din momentul înregistrării în 

Registrul de stat al persoanelor juridice. 

 

10. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sub o anumită denumire, care include cuvintele 

“întreprindere municipală” sau abrevierea “Î.M.” şi se individualizează prin numărul de 

identificare de stat  1011602002399. Pe blancheta cu antet se indică denumirea, sediul şi 

numărul de identificare de stat. 

 

11. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, îşi poate asuma obligaţii, poate fi 

reclamant sau pîrît în instanţele judecătoreşti. 

 

12. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe 

teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate, iar cu acordul fondatorului, să instituie filiale, 

reprezentanţe şi să participe la constituirea asociaţiilor şi a concernelor. 

 

13. Întreprinderea nu poate fi fondator al societăţii comerciale. 

 

14. La statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii şi listele de 

inventariere a activelor şi datoriilor. (Anexa Nr.1) 

 

15. Suprafaţa terenurilor  transmise în gestiunea  Întreprinderii, constituie 1,6291 ha. 

Planurile geometrice a terenurilor se anexează.  (Anexa Nr.2) 

 

16. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile sale împreună cu toate bunurile ce le 

deţine cu drept de proprietate. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile Întreprinderii, 

iar Întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.  

  

II. BUNURILE ÎNTREPRINDERII 
17. Bunurile Întreprinderii se constituie din bunurile domeniului privat al unităţii 

administrativ-teritoriale a mun. Bălţi, depuse ca aport în capitalul social al Întreprinderii şi 

bunurile obţinute ca rezultat al activităţii desfăşurate şi aparţin acesteia cu drept de proprietate.     

( Anexa № 3 ) 

 

18. Bunurile domeniului public și privat al unităţii administrativ-teritoriale,  aflate în 

administrarea Întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate. Aceste bunuri nu pot fi 

urmărite pentru datoriile Întreprinderii, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar 

în cazul insolvabilităţii, nu pot constitui obiect al gajului şi asupra lor nu se pot constitui garanţii 

reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de 



bună-credinţă asupra lor. Evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct de evidenţa activelor 

Întreprinderii. Lista bunurilor domeniului public și privat care se află în administrarea 

Întreprinderii se anexează la statut. (Anexa № 4) 

 

19. Întreprinderea este obligată să utilizeze raţional şi eficient bunurile de care dispune şi 

să asigure integritatea lor. 

 

20. Modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor Întreprinderii se 

stabileşte de legislaţie. Transmiterea, comercializarea, darea în locaţiune/arendă sau comodat şi 

casarea bunurilor Întreprinderii se efectuează în modul stabilit de Guvern, prin decizia 

fondatorului. 

  

III. CAPITALUL SOCIAL 
21. Capitalul social al Întreprinderii constă din depunerea  în numerar și constituie  

5400,00(cinci mii patru sute) lei. 

 

22. Capitalul social al Întreprinderii este constituit din aporturi în numerar în valoare de 

5400 lei . 

 

23.  Aporturi la capitalul social nu pot fi: 

1) bunurile a căror circulaţie este interzisă sau limitată prin lege; 

2) creanţele  Întreprinderii; 

3) bunurile  imobile neînregistrate; 

4) bunurile  ce sunt patrimoniul cultural . 

 

24. Capitalul social al Întreprinderii poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui. 

 

25. Decizia de modificare a capitalului social al Întreprinderii se adoptă de către fondator. 

 

26. Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al Întreprinderii, în 

limita părţii ce depăşeşte capitalul social şi/sau aporturile primite de la fondator. 

27. Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul şi bilanţul Întreprinderii după 

înregistrarea în ordinea stabilită de Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali. 

  

IV. PROFITUL NET 
28. Profitul net poate fi îndreptat pentru: 

1) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

2) formarea rezervei pentru dezvoltarea Întreprinderii; 

3) defalcări în bugetul local; 

4) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei. 

 

29. Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator. 

 

30. Defalcările stabilite de fondator se transferă de Întreprindere la bugetul local pînă la 

data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune. 

În acelaşi termen Întreprinderea va prezenta Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă 

privind calculul defalcării din profitul net al acesteia. 

Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul local constituie încălcare fiscală, pentru 

care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul fiscal nr.1163/1997. 

 

31. Din profitul net Întreprinderea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va 

constitui 1000,00 (una mii) lei . 

 

32. În cazul în care fondatorul decide repartizarea profitului în conformitate cu pct.28 

subpct.5), mărimea recompensei anuale a organului de conducere şi de control respectiv se 



stabileşte în creştere/descreştere faţă de recompensa aprobată de fondator în anul precedent celui 

gestionar, direct proporţională creşterii/descreşterii profitului net al anului de gestiune faţă de cel 

precedent. 

 

33. Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi 

şi/sau pentru dezvoltarea Întreprinderii în cazul în care: 

1) Întreprinderea este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la 

insolvabilitatea ei; 

2) valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai mică decît capitalul 

social sau va deveni mai mică în rezultatul plăţii defalcărilor în buget. 

 

34. Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale 

Întreprinderii va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre 

următoarele hotărîri: 

1) de reducere a capitalului social, dar nu mai mic de 5 000(cinci mii) lei; 

2) de transmitere a unor bunuri sau mijloace băneşti în calitate de aport la capitalul social; 

3) de dizolvare a Întreprinderii, dacă activele nete sînt sub limita de 5 000 (cinci mii) lei. 

  

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII 
35. Organele de conducere ale Întreprinderii sînt: 

1) fondatorul; 

2) consiliul de administraţie; 

3) administratorul – organ executiv; 

4) comisia de cenzori. 

 

36. Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi administratorul sînt 

responsabili de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, de actele normative ce reglementează 

domeniul administrării proprietăţii publice şi de statut. Atribuţiile lor nu pot fi delegate altor 

persoane. 

  

V. FONDATORUL 
37. Fondatorul, împreună cu  administratorul întreprinderii, în limitele competenţelor 

atribuite, îşi exercită drepturile de gestionar al Întreprinderii prin intermediul consiliului de 

administraţie şi al administratorului Întreprinderii. 

 

38. Fondatorul  are  următoarele  atribuţii  principale: 

1) aprobă statutul Întreprinderii, regulamentul consiliului de administraţie şi al comisiei de 

cenzori; 

2) decide referitor la modificarea capitalului social al Întreprinderii, la propunerea 

consiliului de administraţie; 

3) desemnează, în conformitate cu prezentul Statut şi actele normative ale  primăriei mun. 

Bălţi (autoritatea deliberativă), şi revocă preşedintele şi membrii consiliului de administraţie, 

preşedintele şi membrii comisiei de cenzori, stabileşte componenţa numerică a consiliului de 

administraţie şi a comisiei de cenzori, stabileşte numărul membrilor consiliului administrativ  şi 

a comisiei de revizie, stabileşte remunerarea muncii lunară al administratorului ; 

4) exprimă acordul prealabil la vînzarea activelor neutilizate ale Întreprinderii; 

5) exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate 

în activitatea Întreprinderii, decide modul de selectare a locatarului şi coordonează contractele de 

locaţiune/arendă şi contractele de comodate; 

6) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe; 

7) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor Întreprinderii în vederea obţinerii 

creditelor bancare; 

8) exprimă acordul prealabil la achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor a căror 

valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor 

situaţii financiare anuale, sau depăşesc 400 000(patru sute mii) lei; 



9) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Întreprinderii, fără a interveni 

nemijlocit în activitatea acesteia; 

10) exprimă acordul la instituirea de către Întreprindere a filialelor şi reprezentanţelor, 

precum şi la participarea Întreprinderii la constituirea asociaţiilor; 

11) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie şi stabileşte 

cuantumul retribuţiei serviciilor ei; 

12) aprobă nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, cu excepţia celor stabilite de 

actele normative; 

13) apreciază activitatea consiliului de administraţie şi a administratorului în baza dării de 

seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administraţie, a administratorului şi la 

activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

14) aprobă repartizarea profitului net anual al Întreprinderii; 

15) aprobă Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la 

întreprinderea . 

 

39. Fondatorul selectează prin concurs şi împuterniceşte  primarului mun. Bălţi să 

transmită atribuţiile de administrare a patrimoniului şi de desfăşurare a activităţii de 

întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de 

concurs se instituie de fondator din reprezentanţii săi şi ai  primariei mun. Bălţi. 

 

40. Contractul individual de muncă al administratorului stabileşte drepturile şi obligaţiile 

părţilor, inclusiv restricţiile privind drepturile de folosinţă şi dispunere a patrimoniului 

Întreprinderii, prevede modul şi condiţiile de remunerare a administratorului, stabileşte 

obiectivele de performanţă ale acestuia, răspunderea părţilor, precum şi condiţiile de încetare şi 

reziliere a contractului. 

41. Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a Întreprinderii după 

încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de contract. 

  

VII. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
42. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a Întreprinderii, alcătuit 

din cinci persoane,  care reprezintă interesele  consiliului municipiului Bălţi şi îşi exercită 

activitatea în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală şi cu regulamentul consiliului de administraţie, aprobat de fondator. 

 

43. Membrul consiliului de administraţie se desemnează de fondator pe termen de 2 ani şi 

poate fi orice persoană fizică care întruneşte cerinţele minime stabilite de  Hotărârea Consiliul 

municipal, cu excepţia persoanelor indicate la pct.44. Membrii consiliului pot fi desemnaţi 

pentru un nou termen. Preşedintele consiliului de administraţie este membru al consiliului de 

administraţie. 

 

44. Membru al consiliului de administraţie al Întreprinderii nu poate fi: 

1) membrul Consiliului municipal mun. Bălţi; 

2) conducătorul autorităţii executive a мun. Bălți ; 

3) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

4) administratorul şi contabilul-şef al Întreprinderii; 

5) membrul comisiei de cenzori; 

6) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, 

pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade 

sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi persoana căreia nu i-au fost stinse 

antecedentele penale. 

 

45. Membrii consiliului de administraţie al Întreprinderii îşi exercită atribuţiile prin cumul 

cu funcţia lor de bază. 

 



46. Membrii consiliului de administraţie poartă răspundere faţă de Întreprindere pentru 

prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la 

statut şi de la regulamentul consiliului de administraţie. Membrul consiliului de administraţie al 

Întreprinderii care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor 

dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la 

procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administraţie este scutit de repararea 

prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor 

în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială. 

 

47. Demisia sau revocarea membrului consiliului de administraţie nu îl scuteşte pe acesta 

de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui. 

 

48. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

1) aprobă anual planul de afaceri al Întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia; 

2) stabileşte indicatorii de performanţă ai Întreprinderii şi criteriile de evaluare, ţinînd cont 

de specificul şi domeniul de activitate; 

3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătăţirea managementului şi eficientizarea 

activităţii Întreprinderii; 

4) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea 

economico-financiară a Întreprinderii; 

5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa; 

6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor 

Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în 

locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea 

casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor 

bancare, a acordării sponsorizării, ia măsuri pentru  asigurarea și utilizarea eficientă a bunurilor 

proprietate municipală transmise Întreprinderii în administrare pe baza gestiunii economice. 

7) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă preţul minim de expunere la 

vînzare a bunului neutilizat, a cărui valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor 

nete ale Întreprinderii; 

8) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului; 

9) examinează rapoartele organelor de control, inclusiv cele aferente controlului/auditului 

intern al Întreprinderii, raportul auditorului şi scrisoarea către conducere emisă de entitatea de 

audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate; 

10) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii şi 

fondul de salarizare; 

11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea 

economico-financiară a Întreprinderii; 

12) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului; 

13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea 

statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei; 

14) coordonează şi prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a 

profitului net anual al Întreprinderii, precum şi normativele de repatrizare a profitului net; 

15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, 

pasibil limitării, pentru anul în curs; 

16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale; 

17) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor 

destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale; 

18) aprobă achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de 

piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii 

financiare, sau depăşeşte 400 000(patru sute mii) lei; 

19) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea Întreprinderii; 

În statutul Întreprinderii şi în regulamentul consiliului de administraţie pot fi prevăzute şi 

alte atribuţii ale consiliului de administraţie care nu contravin legislaţiei. 

 



49. Consiliul de administraţie al Întreprinderii nu are dreptul să intervină în activitatea 

operaţională a administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de 

regulamentul consiliului de administraţie. 

 

50. Împuternicirile de membru al consiliului de administraţie încetează la expirarea 

termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către fondator, la iniţierea 

procedurii de insolvabilitate/lichidare a Întreprinderii, precum şi la cererea acestuia. 

 

51. Membrul consiliului de administraţie al Întreprinderii se revocă de către fondator în 

cazul absentării nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a regulamentului 

consiliului de administraţie, cu informarea membrului consiliului în cauză. 

 

52. Şedinţa consiliului de administraţie al Întreprinderii se convoacă de preşedinte şi/sau la 

solicitarea a cel puţin 1/3 din membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi 

materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie de către 

secretarul consiliului de administraţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei. 

 

53. Şedinţa consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor 

sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii 

acestuia. 

 

54. Hotărîrile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

consiliului. 

 

55. Şedinţele consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se 

semnează de către toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă şi se păstrează la secretarul 

consiliului. 

 

56. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie se întocmeşte în termen de cinci 

zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi va cuprinde: 

1) data şi locul ţinerii şedinţei; 

2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui 

şi secretarului şedinţei; 

3) ordinea de zi; 

4) tezele principale ale  expunerii pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi 

prenumelui vorbitorilor; 

5) rezultatul votului şi deciziile luate; 

6) anexele la procesul-verbal. 

  

VIII. ADMINISTRATORUL 
57. Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al Întreprinderii şi are 

următoarele atribuţii: 

1) conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a Întreprinderii; 

2) acţionează fără procură în numele Întreprinderii; 

3) reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu 

autorităţile publice, cu organele de drept şi acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai 

Întreprinderii; 

4) asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al 

Întreprinderii; 

5) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu 

entitatea de audit selectată de consiliul de administraţie; 

6) prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate 

de organele abilitate, inclusiv despre deficienţele depistate, precum şi planul de acţiuni privind 

corectarea abaterilor şi înlăturarea deficienţelor identificate; 

7) prezintă trimestrial consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele 

activităţii Întreprinderii; 



8) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la 

rezultatele activităţii economico-financiare a Întreprinderii, raportul comisiei de cenzori şi 

raportul auditorului; 

9) prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale 

Întreprinderii, precum şi proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar; 

10) prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de repartizare a 

profitului net anual al Întreprinderii; 

11) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul 

Întreprinderii; 

12) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situaţiilor financiare, a rapoartelor 

fiscale, a dărilor de seamă statistice şi alte tipuri către organele respective de stat; 

13) asigură achitarea salariilor în modul şi în termenele stabilite de legislaţie; 

14) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, 

conform legislaţiei; 

15) asigură elaborarea planului de afaceri şi îl prezintă spre aprobare fondatorului; 

16) asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor Întreprinderii, și 

bunurilor municipale transmise Întreprinderii în administrare cu drept de gestiune economică. 

17) prezintă trimestrial consiliului de administraţie informaţia referitoare la situaţiile 

litigioase; 

18) solicită acordul prealabil al fondatorului şi decizia consiliului de administraţie privind 

achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie 

peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau 

depăşeşte suma de 400 000 (patru sute mii) lei; 

19) publică planul de achiziţie şi asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor 

de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi 

asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului de producţie al Întreprinderii; 

20) realizează procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru 

necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform Regulamentului privind 

achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat de Guvern; 

21) asigură transferul în bugetul local al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de 

fondator; 

22) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor 

stabilite în contractul individual de muncă al administratorului; 

23) asigură organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat 

a Întreprinderii pînă la data lichidării acesteia; 

24) organizează sistemul de control intern; 

25) asigură şi coordonează respectarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului. 

 

58. Administratorul Întreprinderii se numeşte pe un termen de 5 ani. 

Candidat la funcţia de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice persoană 

fizică care a activat în funcţie de conducere cel puţin 4 ani. Nu poate candida la funcţia de 

administrator al întreprinderii municipale persoana care are antecedente penale nestinse, săvîrşite 

cu intenţie. 

 

59. În cazul în care administratorul Întreprinderii a admis încălcarea legislaţiei, consiliul de 

administraţie/autoritatea executivă propune fondatorului sancţionarea sau eliberarea din funcţie a 

acestuia. 

La concediul anual, cu durata de _28_ zile calendaristice și concediul suplimentar prevăzut 

de legislația în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă, acordat prin dispoziția primarului, 

Administratorului i se acordă un ajutor material în mărime de un salariu pevăzut de contractul 

colectiv  de muncă. În cazul imposibilității de scurtă durată (concediu de odihnă anual, concediu 

neplătit, concediu medical, delegare, suspendare) a îndeplinirii atribuțiilor de funcție de către 

administrator se împuternicește primarul mun. Bălți să emită dispoziția privind îndeplinirea 

atribuțiilor de către altă persoană, pe perioada sus menționată. 

 



IX. COMISIA DE CENZORI ŞI AUDITUL 
60. Comisia de cenzori se desemnează şi se revocă de către fondator şi exercită controlul 

activităţii economico-financiare a Întreprinderii. 

 

61. În componenţa comisiei de cenzori a Întreprinderii se includ reprezentanţi ai 

fondatorului, ai autorităţii executive şi, după caz, ai autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

62. Membrii comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază. 

 

63. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi: 

1) persoanele indicate la pct.44; 

2) membrii consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, 

economie, jurisprudenţă sau cele desemnate în cel puţin 4 comisii de cenzori ale Întreprinderilor 

municipale. 

64. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani şi are în componenţa sa trei 

persoane.   În componenţa comisiei de cenzori pot fi incluşi reprezentanţi ai fondatorului, ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi ai colectivului de muncă. 

 

65. Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activităţii economico-

financiare a acesteia. 

 

66. Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de 

entitatea de audit. 

 

67. Comisia de cenzori, din propria iniţiativă, la cererea fondatorului, a administratorului, 

la cererea consiliului de administraţie sau autorităţii executive, efectuează controale inopinate ale 

activităţii Întreprinderii. 

 

68. Administratorul Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, 

prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului. 

 

69. În urma controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport, care reflectă: 

1) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii Întreprinderii de a-şi 

continua activitatea; 

2) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin prisma evoluţiei 

indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de 

activitate concrete ale Întreprinderii) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în 

vederea stabilirii de către consiliul de administraţie a plafonului concret al salariului 

conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs; 

3) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor; 

4) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne 

ale Întreprinderii, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat; 

5) informaţia privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea 

deficienţelor identificate în procesul misiunii de audit; 

6) recomandările pe marginea rezultatelor controlului; 

7) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului. 

 

70. Raportul se semnează de către toţi membrii comisiei de cenzori care au participat la 

control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 

zile lucrătoare, îşi expun opinia separată, care se anexează la raport. 

Forma raportului comisiei de cenzori se stabileşte de regulamentul comisiei de cenzori, 

aprobat de fondator. 

 

71. Preşedintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul 

comisiei de cenzori administratorului şi preşedintelui consiliului de administraţie. 

 



72. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele 

consiliului de administraţie. 

 

73. În cazul în care Întreprinderea face parte din categoria entităţilor mijlocii, entităţilor 

mari sau a entităţilor de interes public, în corespundere cu legislaţia contabilă, situaţiile 

financiare anuale sînt supuse auditului obligatoriu, cu excepţia cazului în care acestea au fost 

supuse auditului Curţii de Conturi. 

  

IX. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA  

BENEVOLĂ A ÎNTREPRINDERII 
74. Întreprinderea se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorităţii deliberative a 

unităţii administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei. 

75. Decizia cu privire la dizolvarea Întreprinderii poate fi aprobată în temeiurile prevăzute 

de legislaţie şi de statut. 

Dizolvarea Întreprinderii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Excepţie fac 

cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei 

juridice care îşi încetează existenţa, şi transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care 

se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, către persoana juridică beneficiară. 

 

76. Întreprinderea în proces de dizolvare continuă să existe şi după dizolvare, pînă la 

radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care existenţa ei este necesară 

pentru lichidarea patrimoniului. 

 

77. Din data publicării deciziei privind dizolvarea Întreprinderii, aceasta îşi încetează 

activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. 

Administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar fiind responsabil, 

personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. 

 

78. Lichidarea Întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare instituită de fondator în 

număr de cel puţin 3 persoane sau de un lichidator desemnat de fondator, care va îndeplini toate 

operaţiunile de lichidare a patrimoniului ce aparţine cu drept de proprietate Întreprinderii. 

 

79. Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă Întreprinderea în procesul de 

lichidare şi îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază. 

 

80. După preluarea funcţiei, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu administratorul, 

întocmeşte şi semnează ultimele situaţii financiare în baza bilanţului de lichidare. 

 

81. Comisia de lichidare/lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile curente, evaluează, 

valorifică şi înstrăinează activele Întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislaţie, 

reprezintă Întreprinderea dizolvată în instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele 

legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacţii, concediază lucrători, contractează, după 

necesitate, specialişti şi experţi, îndeplineşte orice alte acţiuni, în măsura în care sînt necesare 

pentru dizolvarea Întreprinderii. 

 

82. Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de lichidare/lichidatorul este 

obligată/obligat să primească bunurile, registrele şi actele Întreprinderii şi să asigure păstrarea 

lor. Comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să ţină registrul tuturor operaţiunilor 

aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor. 

 

83. Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorităţii. Nerespectarea acestei 

condiţii atrage nulitatea deciziilor ei. 

 

84. Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanţelor creditorilor, întocmeşte 

bilanţul de lichidare, care se aprobă de fondator. 

 



85. În cazul în care Întreprinderea nu dispune de active, cheltuielile aferente lichidării 

benevole vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului. 

86. Întreprinderea poate fi supusă dizolvării forţate prin hotărîrea instanţei de judecată, în 

baza cererii fondatorului, în cazul în care aceasta nu dispune de active sau în cazul în care, în 

decursul ultimilor 3 ani, nu a desfăşurat activitate şi nu a prezentat situaţiile financiare şi dările 

de seamă organelor abilitate. 

 

87. Instanţa de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forţate a 

Întreprinderii. 

88. Întreprinderea poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice în 

condiţiile art.26 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali în baza deciziei autorităţii deliberative/Comitetului executiv al 

Găgăuziei. 

 

89. La lichidarea Întreprinderii, bunurile rămase după achitarea creanţelor creditorilor se 

transmit fondatorului de comisia de lichidare/ lichidator/administratorul fiduciar. 

  

XI. CONFLICTUL DE INTERESE 
90. Tranzacţia reprezintă o înţelegere între două sau mai multe părţi, prin care se transmit 

anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial. 

 

91. Tranzacţia cu conflict de interese este tranzacţia definită astfel conform art.16 alin.(2) 

din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală. 

  

XII. DECIZIA PRIVIND ÎNCHEIEREA TRANZACŢIEI 

CU CONFLICT DE INTERESE 
92. Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către 

Întreprindere numai prin decizia consiliului de administraţie. 

 

93. Decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia de către consiliul de 

administraţie cu unanimitatea membrilor săi, cu excepţia persoanelor interesate de încheierea 

tranzacţiei. 

 

94. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sînt persoane 

interesate de efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea fondatorului. 

 

95. Persoana interesată de efectuarea tranzacţiei cu conflict de interese va trebui să 

părăsească şedinţa consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la 

încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa consiliului de administraţie se ia în 

considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că 

această persoană nu a participat la votare. 

 

96. Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate circumstanţele 

legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată 

prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul de administraţie este obligat să 

ceară administratorului Întreprinderii: 

1) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezoluţioneze contractul încheiat 

cu conflict de interese; sau 

2) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului 

cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii. 

 

97. Pentru rezolvarea unei situaţii de conflict de interese se vor lua în considerare 

interesele organizaţiei publice, interesul public, interesele legitime ale salariaţilor, natura 

conflictului de interese, precum şi alţi factori. 

 



98. Tranzacţiile încheiate într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate 

absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public. 

  

XIII. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI 
99. Întreprinderea este obligată să plaseze pe pagina ei web şi pe pagina web oficială a 

fondatorului statutul, regulamentele interne şi raportul anual al Întreprinderii. 

 

100. Raportul anual al Întreprinderii va fi plasat pe pagina web oficială în termen de 4 luni 

de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune şi va conţine cel puţin: 

1) informaţia despre numărul personalului Întreprinderii, despre locurile de muncă nou-

create şi salariul mediu lunar pe Întreprindere; 

2) informaţia privind membrii organelor de conducere şi control ale Întreprinderii, funcţia 

deţinută (preşedinte/membru), mărimea indemnizaţiei stabilite de fondator, precum şi denumirea 

întreprinderilor în care aceştia reprezintă concomitent interesele unităţii administrativ-teritoriale; 

3) situaţiile financiare anuale; 

4) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază Întreprinderea, garanţiile 

oferite de Guvern/autorităţile administraţiei publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, 

angajamentele financiare şi obligaţiile asumate de Întreprindere; 

5) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control; 

6) raportul conducerii, care va include:â 

a) datele privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi pentru 

Întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există; 

b) datele privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă relevanţi pentru 

activitatea Întreprinderii; 

c) descrierea activităţilor de bază, inclusiv din domeniul cercetării şi dezvoltării; 

d) descrierea evenimentelor care au afectat activitatea Întreprinderii, inclusiv a tranzacţiilor 

cu conflict de interese; 

e) descrierea riscurilor şi incertitudinilor cu care se confruntă Întreprinderea şi atenuarea 

impactului acestora; 

f) informaţia referitoare la respectarea cerinţelor privind protecţia mediului înconjurător; 

g) informaţia privind existenţa filialelor Întreprinderii; 

h) perspectivele de dezvoltare a Întreprinderii şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor. 

 

101. Raportul auditorului Întreprinderii va fi plasat pe pagina web a Întreprinderii şi 

prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice pentru plasare pe pagina sa web oficială. 

 

102. În activitatea sa Întreprinderea va prelucra datele cu caracter personal în conformitate 

cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

  

XIV. DISPOZIŢII FINALE 
103. Prezentul Statut este întocmit în  cinci exemplare identice, fiecare avînd aceeaşi forţă 

juridică. 

 

104. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Agenţia Servicii Publice. 

 

105. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toate persoanele cu funcţii de 

răspundere şi angajaţii Întreprinderii. 

 

106. Declararea unor dispoziţii ale prezentului Statut nevalabile nu afectează valabilitatea 

celorlalte, Statutul rămînînd în vigoare şi producînd efecte juridice. 

 

107. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile actelor normative ale 

Republicii Moldova. 

 



108. Litigiile apărute în timpul activităţii Întreprinderii şi/sau cu ocazia reorganizării ori 

dizolvării ei se soluţionează în conformitate cu legislaţia, fie pe cale amiabilă, fie de către 

instanţele judecătoreşti sau arbitrale competente. 

 



Anexa nr. 1 

la Statutul ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”







































































 
  



Anexa nr. 2 

la Statutul Î.M. „Amenajare Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 
 

APROBAT: 

__ Consiliul municipal Bălți__ 
(fondatorul întreprinderii municipale) 

_____________________ 
(semnătura, ştampila, data) 

 

 

 

La statutul Întreprinderii municipale se anexează planurile geometrice a terenurilor 

transmise în gestiune. 

 Către Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, au fost transmise 

următoarele  terenuri: 

 

1. str. Miron Costin, 99; 

2. str. Moscova, 19; 

3. str. Bogdan Petricescu Hașdeu, 63; 

4. str. Tudor Vladimirescu, 39. 
  















 
 

 



 

 

Anexa nr. 3 

la Statutul Î.M. „Amenajare Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 

 
Lista bunurilor, aflate în administrarea întreprinderii IM "ATSV Balti",  la situația de  01.09.2020 

 

 

 Bunurile ce aparțin întreprinderii cu drept de proprietar sau cu titlul gratuit. 
 

        Utilaje și echipamente   
№ 

d/o 

Denumirea bunurilor Numărul 

de inventar 

Anul fabricării Cantitatea 

unităților 

Baza procurării 

  

Costul inițial                      

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 361 321 2017 1 
JA5007278/Contract 

AlegrevisSRL 
  11666,67 

2  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 250 322 2017 1 
JA5007278/Contract 

AlegrevisSRL 
  6166,67 

3  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 362 323 2017 1 
JA5007278/Contract 

AlegrevisSRL 
  12500,00 

4  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 461 324 2017 1 
JA5007278/Contract 

AlegrevisSRL 
  13333,33 

5  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 361 322a 2018 1 
JA5007307/Contract 

AlegrevisSRL 
  10000,00 

6  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 361 323а 2018 1 
JA5007307/Contract 

AlegrevisSRL 
  10000,00 

7 Încărcător frontal pentru tractor 315 2017 1 
LV2626314/Contract SRL 

Agropiese TGR GRUP 
  30431,67 

8 Echipament pentru încărcător 332 2018 1 
AAA0422567/ Contract 

"BATSTRACTOR "SRL 
  60000,00 

9 Lamă dispărțitoare comunală Belarus 309 2016 1 
LV0973398/Contract 

AlegrevisSRL 
  20000,00 

10 Utilaj de împrăștiat nisip L-166-01 334 2019 1 
AAG 6587482/ Contract 

"BATSTRACTOR "SRL 
  40000,00 



11  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 310 338 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  6333,33 

12  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 310 339 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  6333,33 

13  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 310 340 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  6333,33 

14  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 260 341 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  7333,33 

15  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 260 342 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  7333,33 

16  Ferăstrău (electric pe benzină) STIHE MS 260 343 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  7333,33 

17  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 361 344 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  9750,00 

18  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 361 345 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  9750,00 

19  Ferăstrău (electric pe benzină)STIHE MS 361 346 2020 1 
IA0634956 Contract    

"Alegrevis" SRL 
  14750,00 

20 Masina sub presiune inalta 347 2020 1 
IV6254174 Contract  

"KARCHER"IM 
  16666,67 

21 Cupa 2м (0,64 м3)  Metal-Fach 348 2020 1 

AA18959523 

Contract"Agropiese TGR 

GRUP" SRL 
  8333,33 

22 Asperatorс Maytronics E10 351 2020 1 
IB1038412 Contract "Pari-

BucurS" SRL 
  21241,67 

23 Lamă pentru zăpadă   337 2019 1 

AAH1674379 Contract 

`AGROPIESE TGR GRUP` 

SRL 
  10000,00 

  Total utilaje și echipamente:         345589,99 

Mijloace de transport   
№ 

d/o 

Denumirea mijloacelor de transport Numărul 

de inventar 

Anul fabricării/ Anul 

intrării în 

exploatare/Anul 

procurării 

Cantitatea 

unităților 

Baza procurării 

  

Costul inițial                      

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ГАЗ  3507  CAMION  BLBH 964 316 1989/2017 1 XP015752/Contract   35000,00 

2 Remorcă  2РTS – 4  SGRT  366 326 1989 1 XP015752/Contract Sandu   21505,42 



Vasile 

3 Masina auto  "Dacia Logan" 349 2020 1 

IY2557774 Contract 

DAAC-Auto Test SRL   191293,00 

  Total mijloace de transport:         247 798,42 

Construcții speciale   
№ 

d/o 

Denumirea bunurilor Numărul 

de 

inventar/ 

Numărul 

cadstra 

Adresa                     

(locația) 

Anul fabricării/ 

Anul intrării în 

exploatare/Anul 

procurării 

Baza procurării  Costul inițial                      

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Foișor de lemn 319 

str. Strîi 
2016 

JJ3176743/Contract 

Puscari A.I.I.   20791,66 

2 
Foișor de lemn 320 

str. Strîi 
2016 

JJ3176743/Contract 

Puscari A.I.I.   20791,67 

3 Foișor de lemn 335 
str. Strîi 

2019 
IJ 0159300/Contract 

Puscari A.I.I.   29166,67 

4 Foișor de lemn 336 
str. Strîi 

2019 
IJ 0159300/Contract 

Puscari A.I.I.   29166,66 

5 Teren sportiv(Street Workout) 333 str.Independenţei,17 2019 

AAH07699894/Contract 

"Power Team" SRL,  

acceptat ca dar. 
  439873,00 

  Total construcții speciale:         539 789,66 

  Total:   1 133 178,07   

        

        

 

  Administrator ÎM "ATSV Bălți"      _____________________ /Novicova 

Svetlana 

    



 



Anexa nr. 4 

la Statutul Î.M. „Amenajare Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 

 

 

Lista bunurilor, aflate în administrarea întreprinderii IM "ATSV Balti",  la situația de  01.09.2020 

 

 

 

 Bunurile atribuite sferei publice. 
 

        Clădiri 
№ 

d/o 
Denumirea bunurilor imobile Numărul de 

inventar/ Numărul 

cadstral 

Adresa  

(locația) 

Anul 

intrării în 

exploatare 

Suprafața pe sol 

(m2)  

Suprafața 

interioară 

(Conform 

procesului-

verbal de 

inventariere) 

(m2) 

Suprafața pe sol 

(m2)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Clădire administrativă 017/0300304.382.01 str. Moscovei,19 1949 263 177 202184,00 

2 Clădiri casa 018/0300304.638.01 str. Puşkin 1978 13 6,1 181363,86 

3 Estrada de vară 019/0300304.510.01 str.Independenţei,17 1981 68,91 49,9 3243,00 

4 Estrada de vară 020/0300213.207.01 str. Malinovschi 1980 183 30,5 1440,00 

5 Viceu 021/0300304.638.02 str. Puşkin 1984 127,2 81,1 182928,00 

6 Viceu 022/0300211.626.01 str.Cicicalo 1984 108 84,4 61631,00 

7 Magazin  «Lalele» 106а/0300211.521.14 str. Cehov,17 2007 53.9 41,6 325487,00 

8 Bloc administrativ 107/0300203.368.01 str.M.Costin,99 1977 100,7 73 50658,00 

9 Garaj,atelier 108/0300203.368.02 str.M.Costin,99 1980 293,4 221,4 154691,00 

10 Clădire administrativă 153/0300302.116.01 str. Hajdeu, 63 1990 383,7 299,7 187635,00 

11 Atelier 117/0300302.116.03 str. Hajdeu, 63 1990 106,8  - 53610,00 

12 Atelier de tîmplărie 118/0300302.116.02 str. Hajdeu, 63 1990 449,5 436,4 58970,00 

13 Clădire administrativă (05) 237/0300211.477.05 str. T. Vladimirescu,39 1966 203 151,5 95595,00 

14 Depozit de materiale(06,04) 

238/0300211.477.06 

238а 

/0300211.477.04 

str. T. Vladimirescu,39 1954 147,21       1 169,8 
 111 

145,7 
69143,00 



15 Ateliere mecanice (02,03) 
239/0300211.477.02 

239а/0300211.477.03 
str. T. Vladimirescu,39 1966 

880 

715,9 

774          545 

242174,00 

16 Atelier de producție 240/0300211.477.01 str. T. Vladimirescu,39 1966 222,6 184,3 255240,00 

Total clădiri:           2 125 992,86 

  Sisteme/aranjamente speciale 

№ 

d/o 

Denumirea bunurilor  Numărul de 

inventar/ Numărul 

cadstral 

Adresa  

(locația) 

Anul 

intrării în 

exploatare 

Suprafața pe sol 

(m2)  

Cantitatea 

unităților 

Suprafața pe sol 

(m2)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Parcul  de distracție «Andrieș»         

  

  

1 «Feribot Roată»    001 str. Puşkin 1986 - 1 132673,00 

2 «Rondela Surpriză»    002 str. Puşkin 1984 - 1 24000,00 

3 «Dealușoare vesele»    003 str. Puşkin 1989 - 1 167324,02 

4 «Marinar»     004 str. Puşkin 1985 - 1 5000,00 

5 «Clopoțel»    005 str. Puşkin 1989 - 1 4900,00 

6 «Soare»    007 str. Puşkin 1989 - 1 5500,00 

7 «Caruselă Rusă»    008 str. Puşkin 1968 - 1 1700,00 

8 «Lanțișor» 009 str. Puşkin 1969 - 1 7195,00 

9 «Helicopter»    016 str. Puşkin 2007 - 1 639031,00 

10 Gard în parcul «Andrieș» 010 str. Puşkin 2004 1065 м2 - 320600,00 

11  Sculptură «Fată cu struguri»        011 str. Puşkin 2005 - 1 12990,00 

12 Sculptură «Cerbi»                                    012 str. Puşkin 2005 - 1 15000,00 

13  Sculptură «Urși»                           013 str. Puşkin 2005 - 1 10000,00 

14 Havuz         014 str. Puşkin 2005 - 1 30000,00 

15 Sera 110 str. Cehov,17 1984 - 4 313540,00 

16 Iazul Orașănesc 113 str.Sportivă 1944 - 1 9121675,00 

17 Iazul Comsomolist 114  str.C. Ieşilor 1970 - 1 686372,00 

18 Complexul Memorial 116 str. Decebal 2007 - 1 239898,00 

19 Aleea Clasicilor 120 str.Independenţei 2010 - 1 547900,00 

20 
Memorialul ostașilor căzuți în 

Moldovaal 2-lea Război Mondial 186 str.Decebal 50-е г.г. - 
1 1385000,00 

21 Monumentul vectimelor 187 str.Şt.cel Mare 1997 - 1 249000,00 



Holocaust 

22 Monumentul victimelor politice 188 str.Feroviarilor,18 2002 - 1 333000,00 

23 Monumentul N.Ostrovschi 189 str.Orhei,115 1967 - 1 17000,00 

24 Monumentul V.I. Lenin 190 str.Păcii,87 1980 - 1 213000,00 

25 Monumentul V.Alaxandri 191 p. V. Alexandri,1 2001 - 1 33000,00 

26 
Complexul sculptural  

«Ospitalitate»  
192 str. Gagarin, 120 1965 - 

1 

353000,00 

27 

”Troita-Cruceficsul” în memoria 

prizonierilor taberelor în timpil 

războiului 
193 str. N. Iorga, 19 1991 - 

1 

11700,00 

28 
Monumentul lucr.feroviari 

(Locomotivă cu aburi) 194 str. Feroviarilor,39 80 –е г - 
1 

82000,00 

29 
Monumentul eliberatorilor 

orașului 1944 г.(Tancul) 195 p. V. Alexandri,1 1968 - 
1 

425000,00 

30 
Monumentul victemelor ale 

catastrofei de la Cernobîl 196 
 str. Puşkin– str.Şt.cel 

Mare 
2003 - 

1 

21000,00 

31 
Monumentul luptătorilor bălțeni 

căzuți în Afganistan 197 b. М. Еminescu, 8 1999 - 
1 

15000,00 

32 Monumentul Taras Șevcenco 198 str. Puşkin, 33 2002 - 1 39000,00 

33 
Monumentul Ștefan cel Mare și 

Sfînt 
199 p.Independenţei,1 2004 - 

1 

1581000,00 

34 
Monumentul _ Stela orașelor 

înfrățite 
200 str.Şt.cel Mare,11 1979 - 

1 57000,00 

35 Monumentul Boris Glavan 201 str. Puşkin, 38 1981 - 1 30000,00 

36 "Havuz Orasenesc" 350 p. V. Alexandri 2002   1 5038688,46 

Total sisteme/aranjamente 

speciale:           22168686,48 

Utilaje și echipamente 

№ 

d/o 

Denumirea bunurilor Numărul de 

inventar 

Anul fabcricării Cantitatea 

unităților 

    Costul inițial                                    

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
158 2012 

1     5176,00 

2 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
159 2012 

1     5176,00 

3 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
160 2012 

1     5176,00 

4 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
161 2012 

1     5176,00 



5 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
162 2012 

1     5176,00 

6 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
163 2012 

1     5176,00 

7 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
164 2012 

1     5176,00 

8 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
165 2012 

1     5176,00 

9 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
166 2012 

1     5176,00 

10 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
167 2012 

1     5176,00 

11 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
168 2012 

1     5176,00 

12 
Echipament sportiv - parc 

«central» 
169 2012 

1     5176,00 

13 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 170 2012 
1     5176,00 

14 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 171 2012 
1     5176,00 

15 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 172 2012 
1     5176,00 

16 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 172 2012 
1     5176,00 

17 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 173 2012 
1     5176,00 

18 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 174 2012 
1     5176,00 

19 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 175 2012 
1     5176,00 

20 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 176 2012 
1     5176,00 

21 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 177 2012 
1     5176,00 

22 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 178 2012 
1     5176,00 

23 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 179 2012 
1     5176,00 

24 
Echipament sportiv - Parcul  

«Victoriei» 180 2012 
1     5176,00 



                

  Total utilaje și echipamente:         124224,00 

      

Mijloace de 

transport         

№ 

d/o 

Denumirea mijlocului de 

transport 

Numărul de 

inventar 

Anul fabricării/ Anul 

intrării în exploatare 

Numărul 

caroseriei 

Numărul șasiului Numărul 

caroseriei 

Costul inițial    (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tractor Т-40 TAB 136 145 1984 242757 F/N F/N 50000,00 

2 Remorcă Tr.2ПТС-4 RTA 188 146 1983 - F/N F/N 4380,00 

3 Autobuz  ПАЗ 3205 152 1991 - - - 42990,00 

4 Platformă aeriană camion АГП22 

BLBZ823 152а 
2002 321791 2857499 - 48838,00 

5  ЗИЛ 431412  BLAN 173 

(spălător, distribuitor de apă) 
153 1992 

905993 3190392 - 

75994,12 

6 Camion ЗИЛ 130  BLCJ 831 182 1991 - - - 32041,81 

7 Curățitor de zăpadă МТЗ80 №314 

TAB 137 183 1991 
759362 781091 781091 

54750,00 

8 Încărcător auto   МТЗ-80  

TAB138 
184 2009 

444342 80892902 80892902- 

396875,00 

9 Camion basculant  ГАЗ 3907 

BLAF915 185 1989 
53-807 531V00K10554 - 

15000,00 

10 Remorcă tractor  2PTS 4VRTA 

187 
186 1988 

24329 24329 - 

789,69 

11 Platforma aeriană camion  ГАЗ 53 

BLAM670 202 1976 
6790 - - 

40000,00 

12 Tractor Belarus    – 82.1TAD 003 231 02.03.2015 900831 Combinat 808210586 313560,00 

13 Tractor Belarus  – 82.1 TAD 004 233 02.03.2015 900064 Combinat 808210524 313560,00 

14 Remorcă Metall – Fach  T710/1 

RTA 497 232 02.03.2015 
- ROSIE 7,10121E+11 

154000,00 

15 Tractor Belarus  – 320.4 (MMZ) 

nr.32040001  TAH  562 304 2016 
2582                ROSU 32040001 

173900,00 

16 Tractor Belarus  – 320.4 (MMZ)         

nr. 32040002  TAH  563 305 2016 
2577                ROSU 32040002 

173900,00 

17 Tractor Belarus  – 320  301 2016 2209                ROSU 31110326 182364,00 



18 Ascensor hidraulic-telescopic 

AGP – 30-8  FRK  503 
317 2017 

536310H00    

44034 

Y3M5340B2H0001972 X 

1776000,00 

19 Remorcă  РТТ – 3  RTC 278 (la 

păstrare) 314 1989/2017 
- - - 

66500,00 

20 Remorcă  РТТ-3 871639590 327 2018 - - - 75000,00 

21 Camion de umezit și spălat 328 2017 - - - 85000,00 

  Total mijloace de transport:           4 075 442,62 

Terenuri 

№ 

d/o 

Locația terenurilor Numărul cadastral Adresa poziționării Cantitatea 

unităților 

Suprafața, 

ha 

  

Cost standart, 

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (parcul  central) 0300304.510 str.Independenţei,17 -     6,2199 из (6,5748)  
  

8034662,18 

2 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (Parcul  Andrieș) 0300304.638 
str. Puşkin 

- 2,9334 из(2,9447)  
  3789269,61 

3 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (Parcul  Victoriei) 0300211.628 str. Victoriei - 3,7942 из (3,9851) 
  4901222,73 

4 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (Parcul ) 0300213.204  str.C. Ieşilor - 
1,2611 из 

(1,302) 
  1629047,49 

5 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300305.175 

str. Puşkin 

- 0,3111 

  401868,75 

6 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 
0300304.670 str.Şt.cel Mare - 

0,2024 из 

(0,2135) 
  261453,66 

7 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300309.457 str. Gagarin - 0,0827 

  106829,14 

8 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300305.310 

str. Puşkin 

- 0,0445 

  57483,64 

9 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300207.760 str.Decebal - 0,8192 

  1058215,61 

10 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300101.677 str. Feroviarilor - 0,071 

  91715,46 



11 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300301.542 str.N.Iorga - 0,0211 

  27256,28 

12 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300103.446 str. Feroviarilor - 0,1083 

  139769,20 

13 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300304.752 p. V. Alexandri - 0,1172 

  151653,46 

14 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 
0300302.549 b. М. Еminescu - 

0,0049 из 

(2,1973) 
  6329,66 

15 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 
0300304.672 str.Şt.cel Mare - 

0,1205 из 

(0,637) 
  155657,93 

16 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300302.547 str.Şt.cel Mare - 0,0696 

  89907,00 

17 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300304.665  str.Dostoevschi - 1,01 

  1304684,77 

18 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 

0300107.434 str.Sorocii - 0,0839 

  108379,26 

19 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi  0300314.1032 r-ul Trudovaia - 3,12 
  4030313,35 

20 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină cu monument 

) 
0300205.878 str.Şt.cel Mare - 0,0618 

  79831,21 

21 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.661 

str. Puşkin 

- 0,043 

  55545,98 

22 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300301.463 str. Sciusiv - 0,0346 

  44695,14 

23 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300309.458 str. Gagarin - 0,9602 

  1240354,77 



24 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.664  str. M.Viteazu - 0,5437 

  702333,77 

25 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300604.662 str.Independenţei - 0,1306 

  168704,78 

26 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300301.464 ул.Chișinău - 0,1189 

  153591,11 

27 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.663  str.Dostoevschi - 
0,6867 из 

(0,7193) 
  887056,47 

28 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.659 str.M.Sadoveanu - 
0,1112 из 

(0,112) 
  143644,50 

29 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.660 str.M.Sadoveanu - 0,1005 

  129822,59 

30 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.668 str.Şt.cel Mare - 0,1138 

  147003,10 

31 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.080 str.Şt.cel Mare - 0,061 

  78797,79 

32 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300304.669 str.Şt.cel Mare - 0,0708 

  91457,11 

33 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300205.867 
str.Şt.cel Mare, 

Sf.Nicolae 
- 0,1856 

  239751,97 

34 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300312.546 str.Sportivă - 
1,3276 из 

(2,3185) 
  1714950,00 

35 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300301.528 str. Gagarin - 0,2977 

  384559,07 



36 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (grădină ) 0300301.529 str. Gagarin - 0,3093 

  399543,56 

37 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (Parcul Victoriei ) 0300211.626 str.Cicicalo - 0,0108 

  13951,09 

38 

Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi (Parcul ) 0300213.207 str.Malinovschi - 0,991 

  1280141,20 

39 
Terenuri pentru construcții 

tehnico-comunale 0300203.368 str. M. Costin, 99 - 0,075 
  96882,53 

40 
Terenuri pentru construcții 

tehnico-comunale 0300302.116 strHajdeu, 63 - 0,716 
  924905,25 

41 
Terenuri pentru construcții 

tehnico-comunale 0300304.382 str. Moscovei, 19 - 0,035 
  45211,85 

42 
Terenuri pentru construcții 

tehnico-comunale 0300211.521 str, Cehov,17 - 0,8176 
  1056148,78 

43 
Terenuri fondului acvatic a Iazului 

Orășenesc 0300314.503 str.Sportivă - 29,4 
  37977952,74 

44 Teren pentru construcție  0300211.477 str.T. Vladimirescu,39 - 0,8031   1037418,16 

45 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1054 str. I. Franco - 0,9431 
  1218265,55 

46 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1052 str. I. Franco - 0,1947 
  251507,05 

47 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1051 str. I. Franco - 0,4166 
  538150,17 

48 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1053 str. I. Franco - 0.4441 
  573673,77 

49 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1057 str. Bulgară - 0.4541 
  586591,44 

50 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300204.582 str.A.Hajdeu - 2,7442 
  3544867,28 

51 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300310.274 str.Iu. Gagarin - 3,2153 
  4153418,76 

52 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300213.253 str.Colesovo - 0,9912 
  1280399,55 

53 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1056 str.Bulgară - 0,5222 
  674560,78 



54 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300201.1055 str.Bulgară - 1,1639 
  1503487,73 

55 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300213.252 str.Colesovo - 1,8683 
  2413408,47 

56 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300310.273 str. Iu. Gagarin - 3,1099 
  4017266,50 

57 
Teren cu elemente de amenajare, 

spații verzi 0300301.376 str.Tiraspol   0,3176 
  410265,23 

  Total terenuri:           96 605 835,98 

Alte mijloace fixe 
№ 

d/o 

Denumirea mijloacelor fixe Numărul de 

inventar 

Anul fabricației/ Anul 

intrării în exploatare 

Lungimea        

m.p. 

Suprafața, 

ha 

  Costul inițial 

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Drumuri pietonale Parcul central 18 1950г. 2605 -   0,00 

2 Drumuri pietonale Scuarul Jubiliar 19 1950г. 1319 -   0,00 

3 Drumuri pietonale Parcul Andrieş 20 1950г. 1834 -   38820,00 

4 Drumuri pietonale Parcul Victoriei 21 1950г. 686 -   0,00 

  Total :           38820,00 

Dispozitive de transmisie 

№ 

d/o 

Denumirea obiectului Numărul de 

inventar 

Adresa  (locația) Anul 

intrării în 

exploatare 

Cantitatea unităților Extinderea      

(m) 

Costul inițial 

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cablu electric 123 str. Moscovei,19 2003 1 m2 7285,49 

2 Conductă de gaz 124 str. Moscovei,19 2004 1 - 12046,17 

3 

Sistema de încălzire cu gaz bloc. 

admin. 125 str. Moscovei,19 2011 
1 

- 
65582,4 

  Total dispozitive de transmisie:         84 914,06 

Plante perene 

№ 

d/o 

Denumirea plantelor de cultură Adresa  (locația 

culturilor) 

Anul marcajului Cantitatea 

unităților 

Costul bucată       (lei)   Costul inițial 

(lei) 



1 2 3 4 5   7 8 

1 Arțar str. Puşkin 1948-1950 228     16416,00 

2 Tei str. Puşkin 1948-1950 89     5923,48 

3 Molid str. Puşkin 1948-1950 19     1405,05 

4 Salcîm str. Puşkin 1948-1950 5     378,20 

5 Ulm str. Puşkin 1948-1950 83     5976,00 

6 Arbustul Forsythia str. Puşkin 1948-1950 16     1152,00 

7 Tamarix str. Puşkin 1948-1950 2     144,00 

8 Sperie str. Puşkin 1948-1950 41     2952,00 

9 Iasomie str. Puşkin 1948-1950 23     1656,00 

10 Sophora str. Puşkin 1948-1950 10     720,00 

11 Vișină str. Puşkin 1948-1950 10     720,00 

12 Tuia str. Puşkin 1948-1950 14     1008,00 

13 Sambucus str. Puşkin 1948-1950 3     216,00 

14 Catalpa str. Puşkin 1948-1950 3     216,00 

15 Buksus str. Puşkin 1948-1950 12     864,00 

16 Agrișă str. Puşkin 1948-1950 117     8424,00 

17 Platanus str. Puşkin 1948-1950 2     144,00 

18 Ienupăr str. Puşkin 1948-1950 1     72,00 

19 Prună de cireș str. Puşkin 1948-1950 1     72,00 

20 Liliac str. Puşkin 1948-1950 7     504,00 

21 Salcie str. Puşkin 1948-1950 1     72,00 

22 Ligustrum str. Puşkin 1948-1950 3     216,00 

23 Mesteacăn str. Puşkin 1948-1950 10     720,00 

24 Frasinul str. Puşkin 1948-1950 22     1584,00 

25 Castan str. Puşkin 1948-1950 9     648,00 

26 Nuc str. Puşkin 1948-1950 8     576,00 

Total:     739     52778,73 

1 Tuia  str. M.Viteazu 1948-1950 25     3500,00 

2 Tei  str. M.Viteazu 1948-1950 42     5880,00 

3 Molid  str. M.Viteazu 1948-1950 76     10660,98 

4 Ienupăr  str. M.Viteazu 1948-1950 9     1260,00 

5 Ailantus  str. M.Viteazu 1948-1950 16     2308,00 

6 Ulm  str. M.Viteazu 1948-1950 125     17566,00 



7 Arțar  str. M.Viteazu 1948-1950 118     16726,46 

8 Salcîm  str. M.Viteazu 1948-1950 14     2179,20 

9 Sophora  str. M.Viteazu 1948-1950 126     17640,00 

10 Măr  str. M.Viteazu 1948-1950 7     980,00 

11 Plop  str. M.Viteazu 1948-1950 47     6580,00 

12 Frasinul  str. M.Viteazu 1948-1950 8     1120,00 

13 Sorb  str. M.Viteazu 1948-1950 8     1120,00 

14    str. M.Viteazu 1948-1950 89     12460,00 

15 Dudă  str. M.Viteazu 1948-1950 2     280,00 

16 Castan  str. M.Viteazu 1948-1950 12     1680,00 

17 Vișină  str. M.Viteazu 1948-1950 8     1120,00 

18 Mesteacăn  str. M.Viteazu 1948-1950 5     700,00 

19 Catalpa  str. M.Viteazu 1948-1950 2     280,00 

20 Platanus  str. M.Viteazu 1948-1950 1     140,00 

21 Prun  str. M.Viteazu 1948-1950 1     140,00 

Total:     741     104320,64 

1 Nuc p.Victoriei 1948-1950 9     756,00 

2 Salcîm p.Victoriei 1948-1950 18     1530,00 

3 Glădiță p.Victoriei 1948-1950 1     84,00 

4 Ulm p.Victoriei 1948-1950 23     1934,50 

5 Tei p.Victoriei 1948-1950 173     14705,00 

6 Castan p.Victoriei 1948-1950 65     5526,00 

7 Plop p.Victoriei 1948-1950 34     2856,00 

8 Tuia p.Victoriei 1948-1950 47     3948,00 

9 Prun p.Victoriei 1948-1950 12     1008,00 

10 Arțar p.Victoriei 1948-1950 106     8860,72 

11 Platanus p.Victoriei 1948-1950 4     336,00 

12 Dudă p.Victoriei 1948-1950 4     336,00 

13 Pin p.Victoriei 1948-1950 81     6885,00 

14 Sorb p.Victoriei 1948-1950 1     84,00 

15 Sophora p.Victoriei 1948-1950 141     11985,00 

16 Mesteacăn p.Victoriei 1948-1950 48     4080,00 

17 Salcie p.Victoriei 1948-1950 4     336,00 

18 Frasinul p.Victoriei 1948-1950 1     84,00 



Total:     772     65334,22 

1 Prun str.Calea Ieșilor 1948-1950 4     4097,40 

2 Liliac str.Calea Ieșilor 1948-1950 1     51,50 

3 Castan str.Calea Ieșilor 1948-1950 10     13575,70 

4 Tei str.Calea Ieșilor 1948-1950 59     76207,10 

5 Platanus str.Calea Ieșilor 1948-1950 25     29990,00 

6 Larice str.Calea Ieșilor 1948-1950 3     3071,50 

7 Pin str.Calea Ieșilor 1948-1950 34     34692,60 

8 Stejar str.Calea Ieșilor 1948-1950 3     3158,00 

9 Iasomie str.Calea Ieșilor 1948-1950 4     236,80 

10 Cais str.Calea Ieșilor 1948-1950 1     763,40 

11 Corn str.Calea Ieșilor 1948-1950 7     4652,90 

12 Sorb str.Calea Ieșilor 1948-1950 1     1149,50 

13 Ulm str.Calea Ieșilor 1948-1950 1     1131,00 

14 Salcîm str.Calea Ieșilor 1948-1950 16     18319,60 

15 Salcie str.Calea Ieșilor 1948-1950 17     7437,70 

16 Mesteacăn str.Calea Ieșilor 1948-1950 13     15412,20 

17 Plop str.Calea Ieșilor 1948-1950 13     5010,00 

18 Tuia str.Calea Ieșilor 1948-1950 4     2659,20 

19 Arțar str.Calea Ieșilor 1948-1950 39     51605,10 

20 Molid str.Calea Ieșilor 1948-1950 74     49195,20 

Total:     329     322416,40 

1 Arborii din oraș Mun.Bălți 1930 61488     49960758,14 

2 Stejar str. P.Bozu 1904 1     3607,00 

3 Grădina str. Șevcenco str. Pușkin 2007 64     13310,90 

Total:     61553     49977676,04 

  Total plante perene:     64134      50522526,03 

  Total costul bunurilor sferei publice: 175 746 442,03 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lista bunurilor, aflate în administrarea întreprinderii IM "ATSV Balti",  la situația de  01.09.2020 

 

 

 Bunurile atribuite sferei private. 
 

        Echipament de uz casnic/mobilier 

№ 

d/o 
Denumirea bunurilor  

Numărul de 

inventar 

Anul intrării în 

exploatare 

Cantitatea 

unităților 
    

Costul inițial                                    

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mobilier pentru oficiu 29 2006 1     8083,00 

2 Gheretă  Parcul pentru copii     106 2009 1     7238,00 

3 Rafturi mag. «Lalele» 142 2006 1     15759,00 

4 Set mobilă mag. «Lalele» 143 2007 1     8852,00 

5 Dulap pentru nișă 144 2004 1     1946,67 

6 Gheretă (albastră) 257 - 264 2016 8     34800,00 

  Total :           76 678,67 

Utilaje și echipamente     

№ 

d/o 
Denumirea bunurilor 

Numărul de 

inventar 

Anul fabcricării Cantitatea 

unităților  
  

Costul inițial                                    

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Echipament „SANSUI” – ES9020 

EX(magnetofon,boxe) 
023 2006 1     9468,00 

2 Calculator  „SAMSUNG”  VA3000 ATX-VD 028 2005 1     6571,00 

3 Calculator  „SAMSUNG”  HICY400396P 024 2008 1     4000,00 

4 Xerox  „CANON”  MF3228 025 2006 1     3000,00 

5 Xerox „PHASER” 3100MFP 026 2009 1     3537,00 

6 Plug 126 1991 1     2749,00 



7 Sistemă de încălzire  127 2001 1     3366,00 

8 Sistemă de încălzire  128 2002 1     2500,00 

9 Sistemă de încălzire gaz  EOLOSTAR 129 2006 1     7417,00 

10 Freză cu perii 2256Д 130 2006 1     6658,00 

11 Motor de navă  МЕД ML 131 2007 1     9481,00 

12 Motor de navă  МЕД ML 131А 2007 1     9480,00 

13 Transmițător radio ATS-100 (oficiu) 136 2003 1     1145,17 

14 Alarmă de securitate și incendii 137 2004 1     12121,40 

15 Frigider SamsungKL29THCSW 138 2011 1     3999,00 

16 Calculator Samsung E222ON 139 2011 1     5497,00 

17 Calculator Samsung VH222 140 2011 1     5497,00 

18 Calculator Samsung E222ON Black 141 2011 1     5481,00 

19 Stantie de transformare 157   1     0,00 

20 Cultivator  ГН 4 230 2015 1     9000,00 

21 Contor-căldură  КF55Qn 2.5 231 2011 1     7900,00 

22 Contor-electricitate   T 22/38С (071) 232 2009 1     5125,00 

23 Calculator Philips 249 2016 1     3060,00 

24 Server Intel 249/1 2016 1     28200,00 

25 Bloc alimentare UPS  UIPS  Power BNT – 800AP 249/2 2016 1     1800,00 

26  Ferăstrău (electric pe benzină) Stizil 253 2016 1     10000,00 

27  Ferăstrău (electric pe benzină) MS 230  STIHE 254 2016 1     7900,00 

28  Ferăstrău (electric pe benzină)  MS 230  STIHE 255 2016 1     7900,00 

29 Generator  KDE 180 XW 252 2016 1     31950,00 

30 Motor electric 30 cvf 132 2009 1     7500,00 

31 Stașie telefonică  PanasonicKXT308 A (оficiu) 135 2003 1     22755,18 

32  Echipament de scufundare, 203-203а 2014 2       

   inclusiv:             

* Compensator BCD OJ 2   2014       11333,33 

* Costum, Amfibia  PC 5 мм   2014       21000,00 

* Costum de scufundare   2014       9800,00 

* Casca  5mm   2014       750,00 

*  Mănuși de scufundare  5mm   2014       1566,67 

*  Mănuși de scufundare  7mm   2014       966,67 

* Cizme de scufundare  Сolti   2014       1566,67 



* Înototoare   2014       3833,33 

* Înototoare elastice   2014       2233,33 

* Curea cu greutate pentru imersiune   2014       500,00 

* Recipient cu aer (cilindru)  12 л   2014       15400,00 

* Lanternă de scufundare    2014       5266,67 

* Frîul semnalizator de scufundare 50 м   2014       1833,33 

* Trusă pentru respirație   2014       14566,66 

* Cutțit pentru scufundare   2014       2066,66 

* Platină 1 кg   2014       1333,33 

* Metru de adîncime manual   2014       1333,33 

* Binpclu cu lentilă 50  mm   2014       2666,66 

32 Motor pentru barcă 4tacte 20 c.pToshatsu 204 2014 1     58250,00 

33 Motor pentru barcă 4tacte 20 c.pToshatsu 205 2014 1     58250,00 

34 Motor pentru barcă 4tacte 15 c.p. Toshatsu 206 2014 1     49166,66 

35 Barcă gonflabilă BARKBN 360S 207-207а 2014 2     33500,00 

36 Dispozotiv de recepție semnal  25 кGz 208 2014 1     17166,66 

37 
Generator  (Compresor Соlti MCH, filtru aer 

schimbător) 
209 2014 1     65866,66 

38 Echipament Audio-Video 210 2014 1     48133,32 

39 
Echipament de atașare hidraulic pentru ridicare 

cupei   Metall-Fash  MTZ-82-1025 
234 2015 1     94680,00 

40 Perie rotativă pentru tractor Belarus-82.1 235 2015 1     35175,00 

41 Cupa tractorului  2,4 m (0,72 m3)  Metall-Fash 236 2015 1     9240,00 

42 Lamă pentru zăpadă  MetalFach  250 2016 1     19500,00 

43 Concasor pentru ramuri (tractor)  PRIBA 256 2016 1     64252,70 

44 
Lamă dispărțitoare comunală (tractor) Belarus (Б – 

18) 
302 2016 1     14028,00 

45 Utilaj de împrăștiat  FertiPK 500/400 INO 303 2016 1     18036,00 

46 Cariusel ТЕ 280 2016 1     23866,98 

47 Complex pentru joc EBS  021 281 2016 1     58347,23 

48 Masă «Agaric de muște» 282 2016 1     11919,11 

49 Leagăn EBS 002 283 2016 1     14651,35 

50 Nisipieră 284 2016 1     4629,38 

51 Complex pentru joc  EBS 014 285 2016 1     69685,78 



52 Balansor-echilibrator TE  201 286 -287 2016 2     19005,78 

53 Bănci 289 - 296 2016 8     10071,94 

54 Urne 297 –300а 2016 5     5512,42 

55 Lamă dispărțitoare comunală МКО 311 2017 1     14000,00 

56 Lamă dispărțitoare comunală МКО 312 2017 1     14000,00 

57 Echipament periaj 313 2017 1     21000,00 

58 Echipament periaj 330 2018 1     24500,00 

59 Echipament periaj 329 2017 1     23400,00 

  Total utilaje și echipamente:         1 242 909,36 

Mijlșoace de transport     

№ 

d/o 
Denumirea mijlocului de transport  

Numărul de 

inventar 

Anul fabricării/ 

Anul intrării în 

exploatare 

Numărul 

motorului 
    Costul inițial                                    

(lei) 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Catamaran (bicicletă acva) – Lacul Comsomolist 147 1992 -     1200,00 

2 Catamaran (bicicletă acva) – Lacul Comsomolist 147а 1992 -     1200,00 

3 Autoturism Газ 2411 BLBG 220 150 1989 -     112017,00 

4 Volga  ГАЗ – 3110  BLDH 492 308 1999 X3251965     86177,00 

5 Barca "Iujanka" Lacul Orășenesc 149 1992 -     3220,00 

  Total mijloace de transport:         203 814,00 

Alte mijloace fixe     

№ 

d/o 
Denumirea mijlocului fix Numărul de inventar 

Anul fabricării/ Anul 

intrării în exploatare 

Cantitatea 

unităților 
    

Costul inițial                                    

(lei) 

1 
Documente - proiect estimativ «Zonă de 

agrement» 
279 2016 1     98049,53 

  Total:       98 049,53 

Construcții speciale     

№ 

d/o 
Denumirea bunurilor 

Numărul de 

inventar/ Numărul 

cadstral 

Adresa (locația) 

 Anul 

intrării în 

exploatare 

    
Costul inițial                                    

(lei) 

 
  

 
  



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Copertină la mag. «Lalele» 111 str. Cehov, 17 2007     11928,00 

2 Protecție 121 str. M. Costin 99а 1999     52177,00 

3 Poartă 122 str. M. Costin 99а 1980     1501,00 

4 Gard 154 str. Hajdeu, 63       0,00 

5 Poartă 155 str. Hajdeu, 64 1980     0,00 

6 Portiță 156 str. Hajdeu, 65 1980     0,00 

7 Gard di piatră de var 241 
str.T. 

Vladimirescu,39 
1966     63730,00 

8 Acoperămînt  deasupra  trecerii/intrării 242 
str.T. 

Vladimirescu,39 
1966     12746,00 

9 Pavajul asfaltat 243 
str.T. 

Vladimirescu,39 
1966     318650,00 

10 Poartă 244 
str.T. 

Vladimirescu,39 
2006     3334,00 

11 Panou   (parcul pentru copii) 100 str. Pușkina 2004     2424,00 

12 Panou   (parcul pentru copii) 101 str. Pușkina 2004     2424,00 

13 Panou   (parcul pentru copii) 102 str. Pușkina 2004     2424,00 

14 Panou   (parcul pentru copii) 103 str. Pușkina 2004     2425,00 

15 Gard Parcul  central 017 str. Independenții,17 -     4419,00 

16 Căsuță rulotă (Lacul Comsomolist) 115 str. Calea Ieșilor 2005     12000,00 

17 Bănci 119 str. Dostoevschi 2009     27650,00 

18 Curte cu nisip 211 str. 26 Martie 2014     40677,48 

19 Complex de joacă pentru copii 212 str. 26 Martie 2014     47188,15 

20 Leagăn 213 str. 26 Martie 2014     13689,48 

21 Leagăn 214 str. 26 Martie 2014     13689,48 

22 Leagăn 215 str. 26 Martie 2014     13689,49 

23 Topogan 216 str. 26 Martie 2014     36870,36 

24 Carusel 217 str. 26 Martie 2014     23149,74 

25 Balansor-echilibrator «М» 218 str. 26 Martie 2014     26688,53 

26 Leagăn cu scaune 219 str. V. Alecsandri,  8 2014     22842,08 



27 Leagăn cu scaune 220 str. V. Alecsandri,  8 2014     22842,08 

28 Leagăn cu scaune 221 str. V. Alecsandri,  8   2014     22842,10 

29 Nisipieră  «Opușka» 222 str. V. Alecsandri,  8 2014     78647,90 

30 Carusel 223 str. V. Alecsandri,  8 2014     22406,54 

31 Complex de joacă  224 str. V. Alecsandri,  8 2014     53436,95 

32 Complex de joacă  225 str. V. Alecsandri,  8 2014     34935,77 

33 Fîntînă - machet 226 str. V. Alecsandri,  8 2014     6028,60 

34 Bordură m2 400 227 str. V. Alecsandri,  8 2014     41974,00 

35 Cărărușă trotuar  m2  130 228 str. V. Alecsandri,  8 2014     57596,02 

36 Protecșie - delimitator «Ruskii ceai» 306 str. Dostoevschi 2013     28772,90 

37 Zonă de plimbare pentru cîini 307 str. Lesecico 2016     50100,00 

38 Căsuță rulotă (Lacul Orășenesc) 310 str. Sportivă -     0,00 

39 Acoperămînt  deasupra blocului administrativ 245 
str.T. 

Vladimirescu,39 
2004     7500,00 

  Total construcții speciale:         1 183 399,65 

  Total  sfera privată: 2 804 851,21     

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr.___ din_______2020 

 

APROBAT: 

_____ Consiliului municipal Bălţi  
(fondatorul întreprinderii municipale) 

__________________ 
(semnătura, ştampila, data) 

REGULAMENTUL 

Consiliului de administraţie al Întreprinderii Municipale  

”Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 
(denumirea întreprinderii municipale) 

  
1. Regulamentul  Consiliului de administraţie al Întreprinderii Municipale (în continuare – 

Regulament) stabileşte competenţa, modul de desemnare şi activitate a Consiliului de 

administraţie al Întreprinderii Municipale (în continuare – Consiliul de administraţie). 

 

2. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a Întreprinderii 

Municipale (în continuare – Întreprindere), care reprezintă interesele municipiului şi îşi exercită 

activitatea în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală, statutul Întreprinderii şi prevederile prezentului Regulament. 

 

3. Preşedintele Consiliului de administraţie se desemnează de către fondator din cadrul 

membrilor Consiliului de administraţie. Secretarul Consiliului de administraţie se desemnează de 

către Consiliul de administraţie din cadrul angajaţilor Întreprinderii. Activitatea secretarului 

poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale Întreprinderii. Remunerarea secretarului 

se stabileşte de către Consiliul de administraţie.  

 

4. Componenţa numerică a Consiliului de administraţie este de _5_  persoane. 

 

5. Membru al Consiliului de administraţie nu poate fi: 

1) administratorul autorităţii publice locale; 

2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

3) administratorul şi contabilul-şef ai Întreprinderii; 

4) membrul Comisiei de cenzori; 

         5) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, 

pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade 

sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele 

penale. Membrul consiliului de administraţie se desemnează de fondator pe termen de 2 ani. 

 

6. În cazul în care membrul Consiliului de administraţie se află în una din situaţiile 

prevăzute la pct. 5, el este obligat să comunice preşedintelui Consiliului de administraţie şi 

fondatorului despre existenţa incompatibilităţii. 

 

7. Membrii Consiliului de administraţie îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de 

bază. 

 

8. Membrii Consiliului de administraţie poartă răspundere faţă de Întreprindere pentru 

prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, de la 

statutul Întreprinderii şi de la prezentul Regulament. Membrul Consiliului de administraţie care a 

votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-

verbal al şedinţei a fost consemnat dezacordul lui sau dacă acesta a prezentat la procesul-verbal o 

opinie separată. Membrul Consiliului de administraţie este scutit de repararea prejudiciilor 



cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale dacă el a acţionat conform indicaţiilor în scris ale 

fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială. 

 

9. Demisia sau revocarea membrului Consiliului de administraţie nu îl scuteşte pe acesta de 

obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui. 

 

10. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

1) aprobă planul trienal de afaceri al Întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia; 

2) stabileşte indicatorii de performanţă ai Întreprinderii şi criteriile de evaluare ţinînd cont 

de specificul şi domeniul de activitate; 

3) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătăţirea managementului şi eficientizarea 

activităţii Întreprinderii; 

4) examinează darea de seamă trimestrială şi anuală a administratorului cu privire la 

activitatea economico-financiară a Întreprinderii; 

5) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa; 

6) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor 

Întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în 

locaţiune/arendă ori comodat a activelor neutilizate ale Întreprinderii, privind oportunitatea 

casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor 

bancare, a acordării sponsorizării, ia măsuri pentru  asigurarea și utilizarea eficientă a bunurilor 

proprietate municipală transmise Întreprinderii în administrare pe baza gestiunii economice. 

7) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă preţul minim de expunere la 

vînzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor 

nete ale Întreprinderii; 

8) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului; 

9) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului şi scrisoarea către 

conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor 

identificate; 

10) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al Întreprinderii şi 

fondul de salarizare; 

11) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea 

economico-financiară a Întreprinderii; 

12) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului; 

13) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, modificarea şi 

completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea acesteia; 

14) coordonează şi prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a 

profitului net anual al Întreprinderii; 

15) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului Întreprinderii, 

pasibil limitării, pentru anul în curs; 

16) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale; 

17) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor 

destinate acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale; 

18) aprobă achiziţionarea de către Întreprindere a bunurilor şi a serviciilor a căror valoare 

de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale Întreprinderii, conform ultimei 

situaţii financiare, sau depăşeşte 400 000 de lei; 

19) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea Întreprinderii; 

20) realizează și alte împuterniciri prevăzute de Statut și legislația în vigoare a RM. 

 

11. Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea operaţională a 

administratorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, de statut şi de prezentul 

Regulament. 
 
12. Membrul Consiliului de administraţie interesat de efectuarea de către Întreprindere a 

tranzacţiei cu conflict de interese este obligat să comunice administratorului şi preşedintelui 

Consiliului de administraţie despre existenţa conflictului de interese între Întreprindere şi acesta 



şi/sau persoanele apropiate ale acestuia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei cu 

conflict de interese, prezentînd informaţia despre: 

1) situaţia care conduce la crearea conflictului de interese; 

2) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau alte active aferente 

tranzacţiei cu conflict de interese. 

 

13. La cererea Consiliului de administraţie sau a administratorului, membrul Consiliului de 

administraţie interesat de efectuarea de către Întreprindere a tranzacţiei, în cazul în care nu a 

comunicat despre existenţa conflictului de interese conform pct.12 şi/sau a votat pentru 

încheierea unei tranzacţii cu conflict de interese, este obligat să repare prejudiciul cauzat 

Întreprinderii şi să compenseze venitul ratat al acesteia. 

 

14. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a informaţiei specificate la pct.12, 

membrii Consiliului de administraţie interesaţi de efectuarea de către Întreprindere a tranzacţiei 

cu conflict de interese răspund în conformitate cu legislaţia. 

 

15. Împuternicirile de membru al Consiliului de administraţie încetează la expirarea 

termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către fondator, la iniţierea 

procedurii de insolvabilitate/lichidare a Întreprinderii, precum şi la cererea membrului. 

 

16. Membrul Consiliului de administraţie se revocă de către fondator în cazul absentării 

nemotivate la 3 şedinţe consecutive, al încălcării legislaţiei sau a prezentului Regulament, cu 

informarea membrului în cauză. 

 

17. Şedinţa Consiliului de administraţie se convoacă de către preşedinte şi/sau la solicitarea 

a cel puţin 1/3 din membri, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele 

şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului de administraţie, cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înainte de ziua şedinţei, de către secretarul Consiliului de administraţie. 

 

18. Şedinţa Consiliului de administraţie poate avea loc cu prezenţa nemijlocită a membrilor 

sau prin corespondenţă şi este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. 

 

19. Hotărîrile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

desemnaţi în consiliu, cu excepţia tranzacţiei cu conflict de interese. Decizia privind încheierea 

tranzacţiei cu conflict de interese se ia de către Consiliul de administraţie în cazul unanimităţii 

voturilor membrilor săi, cu excepţia persoanelor interesate de încheierea tranzacţiei. 

 

20. Membrul Consiliului de administraţie interesat de efectuarea tranzacţiei cu conflict de 

interese va trebui să părăsească şedinţa Consiliului de administraţie la care, prin vot deschis, se ia 

decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa Consiliului de 

administraţie se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului 

se consideră că această persoană nu a participat la votare. 

 

21. Dacă membrilor Consiliului de administraţie nu le erau cunoscute toate circumstanţele 

legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată 

prin încălcarea prevederilor Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală, Consiliul de administraţie este obligat să ceară administratorului 

Întreprinderii: 

1) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să rezoluţioneze contractul încheiat 

cu conflict de interese; sau 

2) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului 

cauzat Întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii. 

 

22. Şedinţele Consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale, care se 

semnează de către toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă şi se păstrează la secretarul 

consiliului. 



 

23. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie se întocmeşte în termen de 5 

zile de la data desfăşurării şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi cuprinde: 

1) data şi locul desfăşurării şedinţei; 

2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui 

şi secretarului şedinţei; 

3) ordinea de zi; 

4) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi 

prenumelui vorbitorilor; 

5) rezultatul votului şi deciziile luate; 

6) anexele la procesul-verbal. 

 

24. La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitaţi administratorul Întreprinderii, 

membrii Comisiei de cenzori, precum şi alte persoane, fără drept de vot. 

 

25. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor Consiliului de administraţie poate fi stabilit de 

către fondator. 

 

 26. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către fondator. 
  



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr.___ din_______2020 

 

APROBAT: 

_ Consiliului municipal Bălţi ___ 
(fondatorul întreprinderii municipale) 

_____________________ 
(semnătura, ştampila, data) 

 

REGULAMENTUL 

 Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale 

”Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 
(denumirea întreprinderii municipale) 

  
1. Regulamentul Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale (în continuare – 

Regulament) stabileşte competenţa, modul de desemnare şi activitate a Comisiei de cenzori a 

Întreprinderii Municipale (în continuare – Întreprindere). 

 

2. Comisia de cenzori face parte din organele de conducere ale Întreprinderii, reprezentînd 

organul de control al acesteia.  

 

3. Membrii Comisiei de cenzori îşi exercită atribuţiile prin cumul cu funcţia lor de bază. 

 

4. Preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori se desemnează în baza deciziei 

fondatorului. Secretarul Comisiei de cenzori se desemnează de către fondator din cadrul 

membrilor acesteia. 

 

5. Componenţa numerică a Comisiei de cenzori se stabileşte de către fondator în număr de 

__3__  persoane. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani. 

 

6. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi: 

1) administratorul autorităţii publice locale; 

2) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

3) administratorul şi contabilul-şef ai Întreprinderii; 

4) membrii Consiliului de administraţie, persoanele necalificate în contabilitate, finanţe, 

economie, jurisprudenţă sau cele desemnate în cel puţin 4 comisii de cenzori ale întreprinderilor 

municipale; 

5) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, 

pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade 

sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele 

penale; 

6) alte persoane, dacă statutul Întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul 

Comisiei de cenzori. 

 

7. Şedinţele ordinare ale Comisiei de cenzori se convoacă de către preşedinte, care 

stabileşte data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Comisiei de cenzori şi ordinea de zi a şedinţei. 

 

8. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţa membrilor Comisiei de 

cenzori, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei, de către secretarul acesteia. 

 

9. Şedinţa Comisiei de cenzori este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din 

membrii acesteia. 

 



10. La prima şedinţă a Comisiei de cenzori, care se convoacă nu mai tîziu de o lună după 

desemnarea acesteia, se alege secretarul Comisiei de cenzori şi se aprobă planul de activitate al 

comisiei. 

 

11. La şedinţele Comisiei de cenzori, convocate înainte de efectuarea fiecărui control, se 

stabileşte scopul şi domeniile de activitate ale Întreprinderii supuse controlului, lista 

documentelor necesare pentru efectuarea controlului, termenul-limită pentru prezentarea 

raportului, examinarea scrisorii către conducere emisă de societatea de audit, după caz. 

 

12. Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activităţii economico-

financiare a acesteia. 

 

13. Hotărîrile Comisiei de cenzori se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la 

şedinţă. 

 

14. Şedinţele Comisiei de cenzori se consemnează în procese-verbale, care se semnează de 

către toţi membrii comisiei participanţi la şedinţă şi se păstrează la secretarul acesteia. 
 
15. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de cenzori se întocmeşte în termen de 5 zile de la 

data desfăşurării şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi cuprinde: 

1) data şi locul desfăşurării şedinţei; 

2) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui 

şi secretarului şedinţei; 

3) ordinea de zi; 

4) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi 

prenumelui vorbitorilor; 

5) rezultatul votului şi deciziile luate; 

6) anexele la procesul-verbal. 

 

16. Comisia de cenzori asigură: 

1) controlul activităţii economico-financiare a Întreprinderii; 

2) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, 

registrele contabile şi situaţiile financiare ale societăţii; 

3) controlul privind respectarea actelor normative în activitatea economico-financiară a 

Întreprinderii; 

4) verificarea modului de gestionare de către Întreprindere a riscurilor semnificative; 

5) verificarea corectitudinii desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi 

a serviciilor de către Întreprindere; 

6) monitorizarea implementării recomandărilor expuse în raportul de audit şi acordarea 

suportului metodologic la realizarea lor. 
 
17. Comisia de cenzori, din propria iniţiativă, la cererea fondatorului, a administratorului 

sau a Consiliului de administraţie, efectuează controale inopinate ale activităţii Întreprinderii. 

 

18. Administratorul Întreprinderii este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, 

prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului. 

 

19. În urma controlului, Comisia de cenzori întocmeşte un raport, care va reflecta: 

1) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii Întreprinderii de a-şi 

continua activitatea; 

2) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Întreprinderii prin prisma evoluţiei 

indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi indicatori ce ţin de condiţiile de 

activitate concrete ale Întreprinderii respective) în raport cu perioada corespunzătoare a anului 

precedent, în vederea stabilirii de către Consiliul de administraţie a plafonului concret al 

salariului administratorului, pasibil limitării, pentru anul în curs; 



3) corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a 

serviciilor; 

4) informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne 

ale Întreprinderii, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat; 

5) informaţia privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea 

deficienţelor identificate în procesul misiunii de audit; 

6) recomandările pe marginea rezultatelor controlului; 

7) circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului. 

Modelul raportului Comisiei de cenzori este prezentat în anexa la prezentul Regulament. 

 

20. Raportul se semnează de către toţi membrii Comisiei de cenzori care au participat la 

control. Membrii Comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 

zile lucrătoare, îşi expun opinia separată, care se anexează la raport. 

 

21. Preşedintele Comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, transmite raportul 

Comisiei de cenzori administratorului şi preşedintelui Consiliului de administraţie. 

 

22. Membrii Comisiei de cenzori sînt obligaţi să păstreze secretul comercial despre 

activitatea antreprenorială a Întreprinderii. 

 

23. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor Comisiei de cenzori se stabileşte de către 

fondator. 

 

24. Membrii Comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la şedinţele 

Consiliului de administraţie. 

  

 Anexă 

la Regulamentul al Comisiei 

de cenzori a Întreprinderii Municipale 

  

Modelul raportului Comisiei de cenzori 

privind controlul activităţii economico-financiare 

a Î.M. “Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți ” 
pentru perioada____________________ 

  

Comisia de cenzori a Î.M. “ Amenajarrea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” (în 

continuare – Întreprindere), în componenţa: 

1….. 

2….. 

3….., 

şi-a desfăşurat activitatea în temeiul art.10 din Legea nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Deciziei fondatorului nr._____ 

din “____”_____________20__, statutului Întreprinderii, Regulamentului Comisiei 

de cenzori şi al reglementărilor prevăzute de Legea contabilităţii şi raportării 

financiare nr.287/2017. 

Controlul a fost efectuat începînd cu _______________ şi pînă la 

____________. 

Obiectivul controlului este verificarea rezultatelor economico-financiare 

pentru semestrul/anul ____, a patrimoniului, a investiţiilor capitale, a creanţelor, a 

obligaţiunilor, analiza indicatorilor economici principali în vederea aprecierii 

situaţiei financiare, a performanţelor Întreprinderii, a stabilităţii financiare a 

Întreprinderii şi prezentarea raportului preşedintelui Consiliului de administraţie şi 

administratorului ÎM “___________” . 

Comisia de cenzori a procedat la verificarea situaţiilor financiare anuale 

pentru perioada _________________, în baza documentelor puse la dispoziţie de 

conducerea executivă a Întreprinderii. 

  

I. Prezentarea generală a Întreprinderii 

Acest capitol include date generale despre temeiul efectuării controlului, 



scopul şi obiectivele controlului. De asemenea, include informaţii generale despre 

întreprinderea supusă controlului, organele de conducere ale acesteia, persoanele 

responsabile de activitatea financiară etc. 

  

II. Patrimoniul Întreprinderii 

Active imobilizate 

Descrierea situaţiei privind activele imobilizate 

Active circulante 

Descrierea situaţiei privind activele circulante: controlul creanţelor, inclusiv 

al celor cu termen expirat. Analiza stocurilor, a mişcării stocurilor. 

  

III. Datoriile pe termen lung şi pe termen scurt 
Descrierea situaţiei privind datoriile pe termen lung şi pe termen scurt 

  

IV. Analiza economico-financiară a Întreprinderii 

Veniturile Întreprinderii, cheltuielile şi consumurile. Fluxul de numerar 

Descrierea situaţiei privind cheltuielile şi consumurile Întreprinderii 

  

V. Rezultatul din activitatea economico-financiară 

Profitul brut…………. 

Alte venituri operaţionale……….. 

Venitul din activitatea operaţională EBITDA……….. 

Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare …………. 

Profitul net………… 

  

Indicatorii economico-financiari 
  

Nr. 

crt. 

Indicatori Formula de calcul 

1. Rata activelor imobilizate (rata 

imobilizărilor) 

Total active imobilizate/Total active 

2. Rata activelor circulante Total active circulante/Total active 

3. Rata creanţelor în valoarea totală 

a activelor 

Total creanţe/Total active 

4. Rata creanţelor curente în 

valoarea activelor circulante 

Total creanţe curente/Total active circulante 

5. Rata stabilităţii financiare (Total capital propriu + Total datorii pe 

termen lung)/Total pasive 

6. Rata datoriilor curente Total datorii curente/Total datorii 

7. Rata datoriilor totale sau rata de 

îndatorare totală (coeficientul de 

atragere a surselor împrumutate) 

(Total datorii pe termen lung + Total datorii 

curente)/Total pasive 

8. Rata solvabilităţii generale Total pasive/Total datorii 

9. Rentabilitatea veniturilor din 

vînzări 

Profit brut (pierdere brută) х 100%/Venituri 

din vînzări 

10. Rata generală de acoperire a 

capitalului propriu (rata pîrghiei 

financiare) 

Total pasive/Total capital propriu 

11. Coeficientul corelaţiei dintre 

sursele împrumutate şi sursele 

proprii 

Total datorii/Total capital propriu 

12. Rata autonomiei globale 

(coeficientul de autonomie) 

Total capital propriu/Total pasive 

13. Numărul de rotaţii ale creanţelor 

curente 

Venituri din vînzări/Valoarea medie a 

creanţelor curente totale 

14. Fondul de rulment net Total active circulante – Total datorii 

curente 

15. Lichiditatea curentă Total active circulante/Total datorii curente 



16. Rentabilitatea activelor 

(economică) 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (sau 

profit net/pierdere netă a perioadei de 

gestiune) х 100%/Valoarea medie a activelor 

totale 

17. Durata de colectare a creanţelor 

curente 

Valoarea medie a creanţelor curente х 360 

zile/Venituri din vînzări 

18. Numărul de rotaţii ale activelor Venituri din vînzări/Valoarea medie a 

activelor 

19. Numărul de rotaţii ale datoriilor 

curente 

Venituri din vînzări/Valoarea medie a 

datoriilor curente 

20. Perioada de achitare a datoriilor 

curente 

Numărul zilelor în perioada de gestiune 

(360)/Coeficientul de rotaţie al datoriilor 

curente 

21. Rata de acoperire a datoriilor cu 

numerar 

Fluxul net de numerar din activitatea 

operaţională/Total datorii pe termen lung + 

Total datorii curente 

22. Rentabilitatea capitalului propriu 

(financiară) 

[Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune (sau profit (pierdere) pînă la 

impozitare)] х 100%/Valoarea medie a 

capitalului propriu 

   

VI. Inventarierea 

Se prezintă rezultatele controlului procesului de inventariere a patrimoniului 

etc. 

VII. Remunerarea muncii 

Descrierea situaţiei privind remunerarea muncii 

  

VIII. Sponsorizări şi alte cheltuieli 
Descrierea situaţiei privind sponsorizările şi alte cheltuieli 

  

IX. Utilizarea mijloacelor băneşti pentru deplasări în interes de serviciu 
  

X. Control, audit şi managementul riscurilor 
Descrierea situaţiei referitor la sistemul de control intern, extern, riscurile şi 

incertitudinile cu care se confruntă Întreprinderea 

  

XI. Defalcări în buget 
……………………………… 

  

Defalcări în buget Anul precedent Anul 

curent 

Devieri (+ -), 

% 

1. Bugetul naţional, local    

TVA    

Impozit pe venit pentru persoane 

juridice 

   

Alte impozite    

2. Fondul social/medical    

3. Defalcări    

Total    

  

XII. Concluziile şi recomandările Comisiei de cenzori 

În urma analizei activităţii economico-financiare a Întreprinderii, Comisia de 

cenzori constată: 

1. ……… 

2. ……… 

3. ……… 

  

XIII. Anexe 



 
 

Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr.___ din_______2020 

 

 

APROBAT: 

 

Consiliul mun. Bălţi 
    (fondatorul întreprinderii municipale)  

 

__________________ 
                                                                                        (semnătura, ştampila, data)  

Componenţa comisiei de cenzori 

a Întreprinderii Municipale 

”Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 

 

 

Președintele Comisiei de Cenzori: 

 

1. Caba Svetlana – contabil 

 

Membrii Comisiei de cenzori: 

 

2. Molodețcaia Angela – contabil 

 

3. Sprîncean Janna - economist 

 

 

 
  



 


