
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

  
DECIZIA

РЕШЕНИЕ
nr. 8/38

din 26 iulie 2012

Cu privire la perfectarea Memorandumului bilateral încheiat 
între primăria municipiului Bălţi şi AO Uniunea „Speranţa”, 
aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/7 
din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungirea 
contractului de locaţiune a încăperilor din str. M. Viteazul, 69,
cu scutire de la plata pentru locaţiune.

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, alin.2),  art.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.875, 904 din Codul Civil; Legea bugetului de stat pe anul 2012 
nr.  282  din  27.12.2011;  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  cererii  preşedintelui  AO  Uniunea 
„Speranţa”  dnei  R. Ceremuş  nr.  03-13/1811  din 28.06.2012;  Memorandumului  bilateral  încheiat  între 
primăria municipiului Bălţi şi  AO Uniunea „Speranţa”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi 
nr. 6/7 din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare; Certificatului de Utilitate Publică din 
26.04.2011; avizului ÎM „GLC” nr. 11/2503-02 din 09.07.2012 şi recomandărilor comisiei privind darea 
în locaţiune a proprietăţii municipale, -

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:
 
1. Se operează modificări în Memorandum bilateral, încheiat între primăria municipiului Bălţi şi AO 

Uniunea  „Speranţa”  aprobat  prin  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.  6/7  din  25.11.2004,  cu 
modificările şi completările ulterioare,  după cum urmează:

1.1. În parte ce ţine obligaţiunile primăriei, în  punctul 1. sintagma „fară plată pentru locaţiune pînă la 
27.09.2012, în bază Certificatului de utilitate publică din 26.04.2011” se substituie cu sintagma „fară 
plată pentru locaţiune pînă la 26.04.2014, în bază Certificatului de utilitate publică din 26.04.2011”.

2. Se  permite  directorului  ÎM  „GLC”  dl  A.Ciornîi  să  prelungească  contractul  de  locaţiune  cu 
preşedintele AO Uniunea „Speranţa” dna R. Ceremuş, a încăperilor din str. M. Viteazul,  69,  cu 
suprafaţa totală de 22,2 m2, pentru oficiu, pe termen de pînă la 26.04.2014, cu scutirea de la plată 
pentru locaţiune.

3. Preşedintele  AO Uniunea  „Speranţa”  dna  R.  Ceremuş  timp  de  o  lună  va  încheia  contractul  de 
locaţiune cu ÎM „GLC” şi contracte directe cu ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi”, SA „Red-Nord”, SA 
„Cet-Nord” şi ÎM „Gospodăria Specializată Auto” pentru asigurare cu apă, căldură, energie electrică 
şi transportarea deşeurilor.



4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate 
pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,  pentru  drept  şi 
disciplina, pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă.

Preşedintele şedinţei a VIII-a  Grigore CHETRARI
extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                                                

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi     Irina SERDIUC
                                                                                                     


