
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire examinarea adresării 
IMSP  „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi”
nr. 01-23/40 din 22.01.2021

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007
cu  modificări  şi  completări  ulterioare,  conducîndu-se  de  Regulamentul  privind  modul  de
posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul
municipiului  Bălţi  cu  modificări  şi  completări  ulterioare,  aprobat  prin  decizia  Consiliului
municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării
IMSP  „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” nr. 01-23/40 din 22.01.2021, proces- verbal al
şedinţei  Consiliului  de  administrare IMSP  “Centrul  Medicilor  de  Familie  mun.  Bălţi”  nr.
20/14082020  din  14.08.2020,  luănd  în  considerație  factura  fiscală  ЕАА003848937  despre
restituirea sumei sub garanție și în scopul asigurării evidenței proprietății publice și generalizării
informației privind circulația și utilizare acesteia,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se satisface adresarea IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi”  nr.  01-23/40 din
22.01.2021.

2. Se permite IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” să efectueze corectarea valorii
patrimoniului municipal, cu reflectarea ulterioară în evidenţă contabilă a instituţiei, conform
anexei.

3. Se împuternicește primarul municipiului Bălţi să efectueze modificările corespunzătoare în
registrul patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

5. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se pune în  sarcina comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc



Anexa 
 la decizia Consiliului mun. Bălţi

Nr.________din______________2021

Nr.
d/o

Denumirea
mijlocului fix

Numărul
de inventar

Anul
procu
rării

Număr
ul de

unității

Costul de o
unitate,

(lei)

Restitirea
sumei sub
garanție,

(lei)

Valoarea
Reziduală,

(lei)
(al.6- al.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
«Mașine și utilaje»

1
Analizator 
hematologic VSH 
URIT-3020

123311413 2018 1 80400,00 47040,00 33360,00

2
Analizator 
hematologic VSH 
URIT-3020

123311414 2018 1 80400,00 470400,00 33360,00

Total: 2 66720,00








