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  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu privire la examinarea adresării 
SRL “Studio-Dans-Maximum”, 
înregistrată la primăria mun. Băl i ți 
cu nr. 03-12/342 din 19.01.2021

În  conformitate  cu  art.  14  alin.  (1),  lit.  b),  c)  alin.  (2),  alin.  (3)  al  Legii  RM privind
administraţia  publică  locală  nr.  436-XVI  din  28.12.2006,  art.  9  al  Legii  RM  cu  privire  la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin.
(1), lit. h) alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr.  121-XVI din 04.05.2007,  art.  1255 din Codul  Civil  al  RM nr.  1107-XV din 06.06.2002,
examinînd adresarea SRL “Studio-Dans-Maximum”, înregistrată la primăria mun. Băl iți  cu nr. 03-
12/342 din 19.01.2021 privind suspendarea din data de 10.12.2020 a valabilită ii contractului deți 
loca iune  a  încăperilor  nr.  18  i  nr.  20,  în  legătură  cu  desfă urarea  lucrărilor  de  restaurare,ți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare, și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
afectate  în  rezultatul  nerespectării  tehnologiei  de  repara ie  capitală  a  acoperi ului,  luînd  înți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
considera ie notele de serviciu a Direc iei Cultură a primăriei nr. 01-11/37ți ți  din 12.02.2021 i nr.și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
01-11/83 din 23.03.2021 cu Actele de constatare din 17.12.2021 anexate, în baza recomandărilor
comisiei primăriei de transmitere în loca iune a proprietă ii municipale din 21.04.2021ți ți , -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se satisface par ial ți adresarea SRL “Studio-Dans-Maximum”, înregistrată la primăria mun.
Băl iți  cu nr. 03-12/342 din 19.01.2021.

2. Se constată existen a viciului  în una din păr ile bunul închiriat  de  ți ți SRL “Studio-Dans-
Maximum”  în  incinta  Centrului  de  Cultură  i  Tineret  din  str.  Decebal,  13a,  conformși nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
contractului de loca iune nr. 21/2016 din 08.07.2016, i anume încăperile nr. 18 i nr. 20,ți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare, și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
afectate în rezultatul încălcării procesului tehnologic de repara ie capitală a acoperi ului,ți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
conform actelor din 17.12.2020 i imposibilită ii utilizării lor conform destina iei.și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare, ți ți 

3. Se permite reducerea chiriei din contul excluderii plă ii pentru loca iunea încăperilor nr.ți ți 
18 i nr. 20, în perioada de la 17.12.2020 pînă la momentul remedierii viciului bunuluiși nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
închiriat.

4. Primarul municipiului Băl i:ți 
4.1.  să  semneze  în  termen  de  o  lună  cu  SRL  “Studio-Dans-Maximum” acordul
corespunzător la contractul de loca iune anterior încheiat i să efectueze recalculul plă iiți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare, ți 
pentru loca iune pe perioada mai sus indicată;ți 
4.2. să prezinte propuneri de confirmare a bugetului municipiului la capitolul venituri iși nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare,
cheltuieli, în legătură cu adoptarea deciziei în cauză.

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



6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului,
pentru  educa ie,  protec ie  socială  i  sănătate  publică,  pentru  activită i  economico-ți ți și nr. 20, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de restaurare, ți 
financiare.

Preşedintele şedinţei V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc








