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Ca privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului Municipal Bălţi 
zr 5 34 din 24.06.2010 „Cu privire la prelungirea contractului 
;e locaţiune cu AO „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate 
$ Inactivi" a încăperilor din str. 31 August, 63A, cu plată pentru locaţiune". 

în conformitate cu art.14 alin.(l), alin.(2) litera b), litera c), litera d), alin.(3) al Legii RM privind 
aininistraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 8(2), 32 al Legii cu privire la asociaţiile 

:>:eşti Nr. 837 din 17.05.1996; art.9 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
nale Nr. 523-XIV din 16.07.1999; art.9 alin.(l), alin.(2) litera h) al Legii privind administrarea şi 

iestatizarea proprietăţii publice Nr. 121-XVI din 04.05.2007; art.875, art.904 din Codul Civil al RM; 
ş s a bugetului de stat pentru anul 2010 Nr. 133-XVIII din 23.12.2009; decizia Consiliului Municipal 

>r ts 66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a 
ict e!or neutilizate a proprietăţii municipale" cu modificările şi completările ulterioare; în baza cererii 
: rectorului AO "Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi" dnei Irina Baicalov înregistrată 
- - zi 03-18/3548 din 13.12.2010; coordonare secţiei sănătate primăriei din 11.02.2011; avizului secţiei 
i i icenţei sociale şi protecţiei familiei nr. 01-07/154 din 02.03.2011 şi deciziei comisiei privind darea în 
ccanune a proprietăţii municipale din 17.03.2011, -

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

Se operează modificări în decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 5/34 din 24.06.2010 „Cu 
r r • re la prelungirea contractului de locaţiune cu AO „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi 
-activi" a încăperilor din str. 31 August, 63A, cu plată pentru locaţiune" după cum urmează: 

1.1. în denumirea deciziei sintagma „cu plată pentru locaţiune" se substituie cu sintagma „cu 
srjcfre de plată pentru locaţiune" 

1.1. în punctul 1 a deciziei sintagma „cu plată pentru locaţiune" se substituie cu sintagma „cu 
re de plată pentru locaţiune pe termen de pînă la 14.06.2013". 

Primarul interimar al municipiului Bălţi dl Octavian Mahu să opereze modificările 
: : -ascunzătoare în contractul de locaţiune № 07/2 din 23.07.2010. 

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului şi 
XPUTI' ;:piului Bălţi dnei Irina Serdiuc. 
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