
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la rezilierea contractului 
de locaţiune nr. 48/2010 din 21.01.2011

           În conformitate cu art. 14 al. (1), lit. b) c) al. (2), al (3)  din Legea privind administraţia
publică  locală  nr.  436-XVI din  28.12.2006,  art.  9  Legii  cu  privire  la  proprietatea  publică  a
unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.99, al. (1) lit j) al (2) art. 9 Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007, al. (1) art. 1281, lit.
b),  c)  al.  (1),  art.  1282  Codul  civil  al  Republicii  Moldova  nr.  1107-XV din  06.06.2002,  iși
hotărîrea comisiei de transmitere în loca iune a proprietă ii municipalețiune a proprietății municipale țiune a proprietății municipale  din 05.03.2021,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  reziliază  din  01.09.2021  contractul  de  loca iune  nr.  48țiune a proprietății municipale /2010 din  21.01.2011,  cu
modificările i  completăriile ulterioare, încheiat între Primăria mun. Băl i i ÎI “Pîslari-și țiune a proprietății municipale și
Ghenadie-Service”.

2. ÎI “Pîslari-Ghenadie-Service’ până la data de  01.09.2021 va elibera încăperea din incinta
Gimnaziului nr. 9, din mun. Băl i, str. Copernic, 23, cu suprafa a de 56,2 m.p.țiune a proprietății municipale țiune a proprietății municipale

3. Se împuternice te Primarul mun. Băl i de a semna acordul privind rezilierea contractuluiși țiune a proprietății municipale
de loca iune  cu modificările  i  completările  ulterioare  i  actul  de predare  -  primire  ațiune a proprietății municipale și și
încăperii din incinta Gimnaziului nr.9, din mun. Băl i, str. Copernic, 23.țiune a proprietății municipale

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr.țiune a proprietății municipale
43)  în  termen  de  30  de  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 i protec ia mediului.și țiune a proprietății municipale

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc










































