
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea și completarea  

unor decizii ale Consiliului mun. Bălți 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, Legea RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală și Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor 

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

și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea 

angajaților din unitățile cu autonomie financiară, Hotărârea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea 

acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei 

locativ-comunale, Hotărârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim 

garantat al salariului în sectorul real, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică: 

1.1. punctul 5.1. din anexa nr. 1 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 10/17 din 23.12.2019 

”Cu privire la reîncheierea și încheierea contractelor individuale de muncă cu --------- 

Întreprinderilor Municipale”, după cum urmează: sintagma ”14700 lei” se substituie 

cu sintagma ”20545 lei”; 

1.2. punctul 5.1. din anexa nr. 9 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 10/17 din 23.12.2019 

”Cu privire la reîncheierea și încheierea contractelor individuale de muncă cu --------- 

Întreprinderilor Municipale”, după cum urmează: sintagma ”9150 lei” se substituie cu 

sintagma ”14675 lei”; 

1.3. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/45 din 25.02.2020 ”Cu 

privire la demisia --------”, după cum urmează: sintagma ”9150 lei” se substituie cu 

sintagma ”11740 lei”; 

1.4. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/41 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea --------- în funcția de --------- al ÎM ”Direcția Construcții Capitale 

Camandatar Unic Bălți”, după cum urmează: sintagma ”9150 lei” se substituie cu 

sintagma ”19077 lei”; 

1.5. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/42 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea --------- în funcția de --------- al ÎM ”Gospodăria Locativ-Comunală 

Bălți”, după cum urmează: sintagma ”12600 lei” se substituie cu sintagma ”20545 lei”; 

1.6. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/43 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea -------- în funcția de --------- al ÎM ”Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți”, după cum urmează: sintagma ”16380 lei” se substituie cu sintagma 

”20545 lei”; 

1.7. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/44 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea ------ în funcția de --------- al ÎM ”Aprovizionare”, după cum 

urmează: sintagma ”11000 lei” se substituie cu sintagma ”17610 lei”; 



1.8. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/45 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea -------- în funcția de --------- al ÎM ”Asociația Piețelor din Bălți”, 

după cum urmează: sintagma ”13090 lei” se substituie cu sintagma ”20545 lei”; 

1.9. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/46 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea --------- în funcția de --------- al ÎM ”Amenajarea Teritoriului și 

Spații Verzi Bălți”, după cum urmează: sintagma ”12600 lei” se substituie cu sintagma 

”20545 lei”; 

1.10. punctul 5.1. din anexa la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/47 din 21.12.2020 ”Cu 

privire la numirea --------- în funcția de --------- al ÎM ”Hotelul ”Bălți, după cum 

urmează: sintagma ”9150 lei” se substituie cu sintagma ”17610 lei”. 

2. Se împuternicește dl Renato Usatîi, primar al mun. Bălți, să semneze Acordurile 

Suplimentare cu administratorii Întreprinderilor Municipale la Contractele Individuale de 

Muncă, conform punctelor 1.1.-1.10. din prezenta decizie. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central), în termen de 30 zile 

de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Fdministrativ al RM nr. 116 din 

19.07.2018. 

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

specialitate pentru drept și disciplină, pentru activități eonomico-financiare. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                                             Irina Serdiuc 

 


