
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

  
DECIZIA

РЕШЕНИЕ
   nr. 7/37

    din 21 iunie 2012

     
                          

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălţi
nr. 1/57 din 26.02.2009 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal 
Bălţi nr. 4/45 din 19.06.2008 „Cu privire la introducerea modificărilor în 
Memorandumul bilateral încheiat între primăria mun. Bălţi şi Societatea Municipală 
a Invalizilor din RM, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/6 
din 30.06.2005 şi prelungirea contractului de locaţiune cu modificarea condiţiilor”

În conformitate cu art. 14, alin. 1)-2), lit. b) -d), alin. 3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din  
28.12.2006; art. 8(2), 32 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996; art. 9 al Legii cu privire la 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; art. 9 alin. 1)-2) lit. h) al Legii  
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007; art. 8 al Hotărîrii Guvernului 
pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  dare  în  locaţiune  a  activelor  neutilizate  nr.  483 
din 29.03.2008;  Decizia  Consiliului  Municipal  Bălţi  nr.  6/66  din  25.09.2008  „Cu  privire  la  aprobarea 
Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale” cu modificările  
şi completările ulterioare; în baza adresării Societăţii invalizilor RM Direcţia municipiului Bălţi nr. 03-13/1065 din 
12.04.2012;  Certificatului  de  Utilitate  Publică  din  10.04.2012;  certificatului  cu  privire  la  datoria  nr.  172  din  
06.06.2012 şi recomandărilor comisiei privind darea în locaţiune a proprietăţii municipale,-

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:
 
1. Se modifică decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 1/57 din 26.02.2009 „Cu privire la modificarea 

deciziei  Consiliului  Municipal  Bălţi  nr.  4/45  din  19.06.2008  „Cu  privire  la  introducerea 
modificărilor în Memorandumul bilateral încheiat între primăria mun. Bălţi şi Societatea Municipală 
a Invalizilor  din RM, aprobat prin Decizia Consiliului  Municipal  Bălţi  nr. 6/6 din 30.06.2005 şi 
prelungirea contractului de locaţiune cu modificarea condiţiilor”, după cum urmează: 

1.1. În  punctul  1 din  decizia sintagma  “pînă  la  13.02.2012”  se  substituie  cu  sintagma  „pînă  la 
10.04.2015”;

2. Se permite primarului municipiului Bălţi dl Vasili Panciuc să opereze modificările corespunzătoare 
în contractul de locaţiune nr. 25 din 16.03.2009.

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

Preşedintele şedinţei a VII-a Serdjiu MIHAILOV
ordinară a Consiliului mun. Bălţi                                                

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi              Irina SERDIUC
                                                                                                     

Pus la curen:
Primarul mun. Bălţi                                                                                                    Vasili PANCIUC


