
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi 
nr. 16/52 din 21.12.2020 “Cu privire la aprobarea actelor
de constituire a ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Băl i”ți”

În conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.
246 din 23.11.2017, Hotărîrea Guvernului RM nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte
normative privind punerea în aplicare a Legii RM 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi
întreprinderea  municipală, i  și adresarea  nr.  03-18/4021  din 18.06.2021 a  Î.M.  „Gospodăria
Locativ-Comunală Băl i”, –ți”

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se expune în redac ie nouă anexa nr. 4 la decizia  Consiliului mun. Bălţi  nr. 16/52 dinți”
21.12.2020 “Cu privire la  aprobarea actelor  de constituire a Î.M. „Gospodăria  Locativ-
Comunală Băl i”, ți” conform anexei la prezenta decizie.       

2. Se  împuternice te  administratorul  și ÎM  „Gospodăria  Locativ-Comunală  Băl i”ți”  să
înregistreze  documentele  indicate  în  pct.1  la  Agen ia  Serviciii  Publice,  Departamentulți”
înregistrare i licen iere a unită ilor de drept.și ți” ți”

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr.ți”
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 gospodărie municipală,  administrarea bunurilor i protec ia mediului,și ți”
pentru activită i economico-financiare, pentru drept i disciplină.ți” și 

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar al Consiliului mun. Bălţi             Angelina Cernogal



Anexa
la decizia Consiliului mun. Băl iți”

nr.___ din_______ 2021

APROBAT:

Consiliul mun. Bălţi
    (fondatorul întreprinderii municipale)

______________________________
                                                                                        (semnătura, ştampila, data)

Componenţa comisiei de cenzori
a Întreprinderii Municipale

“Gospodăria Locativ-Comunală Băl i”ți”

Preşedintele Comisiei de cenzori:

 - Pînzaru Nelli – contabil al Î.M. „Direc ia Repara ii i Construc ii Drumuri Băl i”ți” ți” și ți” ți” .

Membrii Comisiei de cenzori: 

- elcovnicova Tatiana – contabil ef adjunct al Î.M. „GLC Băl i”.Șelcovnicova Tatiana – contabil șef adjunct al Î.M. „GLC Bălți”. și ți”
- Bubulici Angela – contabil- ef interimar al Î.M. „Direc ia de Troleibuze Băl i”.și ți” ți”








