
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului 
adi ional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 
serviciilor de transport public electric în 
municipiul Băl i din 14.10.2013țional la Contractul privind prestarea 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. h) şi j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006, art. 308 i și art. 992 din Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 3 alin.
(1) lit.  e),  art.  8, art.  9 alin.  (2),  art.  10, art.  20 din Legea serviciilor  publice de gospodărie
comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art.  23 din Contractul privind prestarea serviciilor de
transport public electric în municipiul Băl i din 14.10.2013;țional la Contractul privind prestarea 

Examinând adresarea  administra iei  Întreprinderii  Municipale  „Direc ia  de Troleibuze  dințional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 
Băl i”  nr.  373  din  22  iunie  2021  cu  privire  la  completarea  Contractului  privind  prestareațional la Contractul privind prestarea 
serviciilor de transport public electric în municipiul Băl i din 14.10.2013, - țional la Contractul privind prestarea 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1.  Se  aprobă  proiectul  Acordului  adi ional  la  Contractul  privind  prestarea  serviciilor  dețional la Contractul privind prestarea 
transport public electric în municipiul Băl i din 14.10.2013, încheiat între Consiliul municipalțional la Contractul privind prestarea 
Băl i i Întreprinderea Municipală „Direc ia de Troleibuze din Băl i” în baza deciziei Consiliuluițional la Contractul privind prestarea și țional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 
municipal Băl i nr. 9/1 din 10.10.2013, conform anexei.țional la Contractul privind prestarea 

2. Se împuternice te Primarul mun. Bălţi să semneze Acordul adi ional indicat în punctul 1și țional la Contractul privind prestarea 
din prezenta decizie.

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr.țional la Contractul privind prestarea 
43) în termen de 30 de 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 comisiilor consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare; 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



Anexă
la decizia Consiliului municipal Băl ițional la Contractul privind prestarea 
nr. _____ din „___”__________2021

ACORD ADI IONALȚIONAL
la Contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric în municipiul Băl i dințional la Contractul privind prestarea 

14.10.2013б încheiat între Consiliul municipal Băl i i Întreprinderea Municipală „Direc ia dețional la Contractul privind prestarea și țional la Contractul privind prestarea 
Troleibuze din Băl i” în baza deciziei Consiliului municipal Băl i nr. 9/1 din 10.10.2013țional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 

„___”______2021 mun. Băl ițional la Contractul privind prestarea 

Consiliul  muninicipal  Băl i,  denumit  în  continuare  „Municipiul”,  în  persoana  Primaruluițional la Contractul privind prestarea 
interimar al mun. Băl i dl Ghenadie mulschii, care activează în baza Legii privind administra iațional la Contractul privind prestarea Șmulschii, care activează în baza Legii privind administrația țional la Contractul privind prestarea 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de o parte, i Întreprinderea  Municipală „Direc iași țional la Contractul privind prestarea 
de Troleibuze din Băl i”, denumită în continuare „Întreprindere”, în persoana directorului  dluițional la Contractul privind prestarea 
Serghei Avramenco, care activează în baza statutului Întreprinderii, pe de altă parte, numite în
continuare „Păr i”, au încheiat prezentul acord în baza deciziei Consiliului municipal Băl i nr.țional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 
___ din „___”______2021 privind următoarele:

1. Obiectul acordului
Păr ile au convenit să introducă în țional la Contractul privind prestarea Contractul privind prestarea serviciilor de transport public

electric  în  municipiul  Băl i  din  14.10.2013,  încheiat  între  Consiliul  municipal  Băl i  ițional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea și 
Întreprinderea  Municipală  „Direc ia  de  Troleibuze  din  Băl i”  în  baza  deciziei  Consiliuluițional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea 
municipal Băl i nr. 9/1 din 10.10.2013, următoarele modificări i completări:țional la Contractul privind prestarea și 

1.1. Se completează  cu punctul 9.4 cu următorul cuprins: „9.4. Municipiul este în drept să
achite în avans costul serviciilor de transport prestate de Întreprindere în cuantum de până la
50% din planul lunar de finan are aprobat.”;țional la Contractul privind prestarea 

1.2. Pe tot parcursul textului, cuvântul „transferuri”, la orice caz gramatical, se substituie cu
cuvântul „subven ii”, la cazul gramatical corespunzător.țional la Contractul privind prestarea 

2. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de către Păr i.țional la Contractul privind prestarea 

3. Semnăturile i tampilele păr ilor.și și țional la Contractul privind prestarea 

Primar interimar al municipiului Băl ițional la Contractul privind prestarea Ghenadie mulschiiȘmulschii, care activează în baza Legii privind administrația

Dierctorul Întreprinderii  Municipale 
„Direc ia de Troleibuze din Băl i”țional la Contractul privind prestarea țional la Contractul privind prestarea           Serghei Avramenco












