
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la modificarea unor decizii
ale Consiliului mun. Bălți

În conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.
246 din 23.11.2017, Hotărârea 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 modifică și  se completează  următoarele  decizii  ale  Consiliului  mun. Bălți,  după cum
urmează:
1.1 în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/50 din 21.12.2020 „Cu privire la

aprobarea actelor de constituire Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic
Bălți”  sintagma  „membru  al  comisiei  de  cenzori  -  Reșetniac  Elena  -  economist  al
DGFE a primăriei mun. Bălți” se substituie cu sintagma  „președinte al comisiei de
cenzori - Reșetniac Elena - economist al DGFE a primăriei mun. Bălți”;

1.2 în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/49 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea actelor de constituire Î.M. “Asociația Piețelor mun. Bălți” sintagma „membru
al comisiei de cenzori - Reșetniac Elena - economist al DGFE a primăriei mun. Bălți”
se  substituie  cu  sintagma  „președinte  al  comisiei  de  cenzori  -  Reșetniac  Elena  -
economist al DGFE a primăriei mun. Bălți”;

1.3 în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/48 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea  actelor  de  constituire  Î.M.  „Direcția  de  Troleibuze  din  Bălți”  sintagma
„membru al  comisiei  de  cenzori  -  Deadicova N.-  contabil-șef  al  Î.M.  „Gospodăria
Locativ-Comunală Bălți” se substituie cu sintagma „președinte al comisiei de cenzori -
Deadicova N.- contabil-șef al Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”;   

1.4   în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/52 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea actelor  de constituire Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”  sintagma
„membru al  comisiei  de  cenzori  -  Cravciuc  Tatiana  –  contabil  al  Î.M.  „Termogaz
Bălți” se substituie cu sintagma „președinte al comisiei de cenzori - Cravciuc Tatiana –
contabil al Î.M.  „Termogaz Bălți”;

1.5  în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea actelor de constituire Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”
sintagma  „membru  al  comisiei  de  cenzori  -  Borș  Valentina  -  specialist  principal
Direcția  Generală  Financiar-Economică  a  Primăriei  mun.Bălți”  se  substituie  cu
sintagma  „președinte  al  comisiei  de  cenzori  -  Borș  Valentina  -  specialist  principal
Direcția Generală Financiar-Economică a Primăriei mun.Bălți”;

1.6   în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/56 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea actelor de constituire Î.M. „Hotelul Bălți” sintagma „membru al comisiei de
cenzori  -   Zubrii  Alina  – jurisconsult  al  Î.M.  Asociația  piețelor  din mun.  Bălți”  se
substituie cu sintagma „președinte al comisiei de cenzori – Zubrii Alina jurisconsult al
Î.M. „Asociația piețelor din mun. Bălți”;



1.7   în anexa nr. 4 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/57 din 21.12.2020 „Cu privire la
aprobarea actelor de constituire Î.M. „Termogaz – Bălți” sintagma „membru al comisiei
de cenzori – Ferfețcaia A.- contabil al Î.M. Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”  se
substituie cu sintagma „președinte al comisiei de cenzori - Ferfețcaia A. - contabil al
Î.M. Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”.

2. Se împuternicec administratorii ai Întreprinderilor Municipale să înregistreze documentele
de la  anexa nr.  4  la  Agenția  Serviciii  Publice,  Departamentul  înregistrare  și  licențiere  a
unităților de drept;

3. 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.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  și  protecția  mediului,
pentru activități economico-financiare, pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc
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