
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu privire la suspendarea temporară a valabilită ii ții 
contractului de locaţiune nr. 4/1 din 19.12.2011, 
cu modificările i completările ulterioare, și completările ulterioare, 
încheiat cu SRL “NEGA”

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Legea privind supravegherea de stat a sănătă ii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009, Codul civil alții 
RM,  luând  în  considera ie  hotărârile  Comisiei  na ionale  extraordinare  de  sănătate  publică,ții ții 
dispozi iile  Comisiei  pentru  Situa ii  Excep ionale  a  RM  i  hotărârea  Comisiei  municipaleții ții ții și completările ulterioare, 
extraordinare de sănătate publică Băl i nr. ții 23 din 22.03.2021, în baza adresării SRL “NEGA” din
18.05.2021, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  constată  suspendarea  temporară  a  valabilită ii  contractului  de  loca iune  nr.  4/1  dinții ții 
19.12.2011, cu modificările i completările ulterioare, încheiat cu SRL “NEGA” a  și completările ulterioare, încăperii
nr. 41 în incinta Primăriei mun. Băl i din pia a Independen ei, 1, cu suprafaţa totală de 7,6 mții ții ții 2,
pentru prestare a serviciilor populaţiei  şi persoanelor juridice de multiplicare şi realizare a
formularelor, pe perioada de la 25.03.2021 până la 05.04.2021.

2. Se împuternice te primarul municipiului Băl i:și completările ulterioare, ții 
2.1. să semneze în termen de o lună cu SRL “NEGA” acordul corespunzător la contractul de

loca iune anterior încheiat i să  ții și completările ulterioare, efectueze recalculul plă ii pentru loca iune  ții ții pe  perioada
suspendării contractului;

2.2. să  prezinte  propuneri  de  confirmare  a  bugetului  municipal  la  capitolul  venituri  iși completările ulterioare, 
cheltuieli în legătură cu adoptarea deciziei în cauză.

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)ții 
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  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru activită i economico-financiareții .

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal








































