
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la acordul  privind primirea
patrimoniului  (dezinfectanților)  din
proprietatea  publică  a  statului  în
proprietatea  publică  a  municipiului
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 descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006; art.8 din Legea RM privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 121-XVI din 04.05.2007; Regulamentul privind modul de primire-transmitere în proprietatea
municipală a Patrimoniului proprietate a statului, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale
şi proprietate privată, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/22 din 24.12.2012,
în  baza  circularei   Ministerului  Educației,  Culturii  și  Cercetării  RM  nr.  03/1-09/21  din
05.01.2021, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se dă acordul pentru primirea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietate
publică  a  municipiului  Bălţi,  4829  butelii  a  câte  5  litri  cu  dezinfectanți,  în  valoare  de
1 216 908 lei.

2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze în adresa Ministerului
Educaţiei Culturii și Cercetării RM copia prezentei decizii.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc
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