
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI  din  28.12.2006,  Legea  RM  privind  decentralizarea  administrativă  nr.  435-XVI  din
28.12.2006, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI
din 04.05.2007 cu modificări şi completări ulterioare, conducîndu-se de Regulamentul privind
modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală
pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din
24.12.2012  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  baza  adresării  Direcţiei  generale
financiar-economice a primăriei nr. 01/03-1/2-37 din 26.02.2021, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se transmite  fără  plată  patrimoniul  municipal,  ce  se  atribuie  la  domeniul  public,  de la
bilanțul Direcţiei  generale  financiar-economice a primăriei  în administrarea operativă a
Institu iei Publiceției Publice  Liceului teoretic „N. Gogol”, conform anexei.

2. Se împuternice te primarul municipiului Bălţi:ște primarul municipiului Bălţi:
2.1.  să  instituie  comisiile  din  reprezentan ii  Direcţiei  generale  financiar-economice  ației Publice

primăriei i reprezentan ii ște primarul municipiului Bălţi: ției Publice Institu iei Publiceției Publice  Liceului teoretic „N. Gogol”, i să asigurește primarul municipiului Bălţi:
transmiterea  bunurilor  men ionate  la  punctul  1,  în  conformitate  cu  prevederileției Publice
legislaţiei în vigoare;

         2.2. să efectueze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului public şi evidenţa
contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

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

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

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi   Angelina Cernogal



Anexa
 la decizia Consiliului mun. Bălţi
nr.______  din__________2021

Nr.
d/o

Denumirea
mijlocului fix

Numărul
de

inventar

Anul
punerii 
în 
funcţiune

Сantitateantitate
a

Valoarea
ini ială,țială,

(lei)

Amortizarea
/ uzura

calculată,
(lei)

1 2 3 4 5 6 7

1 Copir Canon IR
2016 A3

0138008
7

2006 1
18000,0

0
18000,00

Total: 1
18000,0

0
18000,00












