
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la repartizarea profitului net 
pentru anul de activitate 2020 a  Î.M. „Asocia ia pie elorția piețelor ția piețelor  din mun. Băl i”   ția piețelor

În conformitate cu art.14 alin. (2), lit.q) din Legea RM privind administra ia publică localăția piețelor
nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-
XVI din 28.12.2006; art.5, 7 alin.(2), lit. l) din Legea RM cu privire la întreprinderea de stat iși
întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, Statutul Î.M. „Asocia ia pie elorția piețelor ția piețelor ” din mun.
Băl i  aprobat  prin  Decizia  Consiliului  Municipal  Băl i  nr.  16/49  din  21.12.2020  i  în  bazația piețelor ția piețelor și
adresării Î.M. „Asocia ia pie elorția piețelor ția piețelor ” din mun. Băl i nr. 296 din 26.05.2021, extrasului procesului-ția piețelor
verbal al edin ei Consiliului de administra ie a întreprinderii nr. 2 din 20.05.2021 i luând înși ția piețelor ția piețelor și
considera ie  hotărârea  comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  activită i  economico-ția piețelor ția piețelor
financiare,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă repartizarea profitul net pentru anul de activitate 2020 a Î.M. „Asocia ia pie elorția piețelor ția piețelor
din mun. Băl i” după cum urmează:ția piețelor
1.1. Profitul net  a Î.M. „Asocia ia pie elor din mun. Băl i” în sumă de 469473 lei 10 baniția piețelor ția piețelor ția piețelor

se repartizează pentru defalcări în bugetul local  cu 30%, care constituie 140841 lei 93
bani, iar cele 70% constituind 328631 lei 17 bani fiind nerepartizate i îndreptate în alteși
scopuri, dacă ele nu contravin legisla iei, conform art.5, alin1, lit.f) Legea Nr. 246 dinția piețelor
22.11.2017 .

2. Î.M. „Asocia ia pie elor din mun. Băl i” î i asumă obliga iunea de a transfera în bugetulția piețelor ția piețelor ția piețelor și ția piețelor
municipal  suma  defalcărilor  aprobate  i  să  prezinte  Serviciului  Fiscal  de  Stat  prezentași
decizie.

3. Prezenta deciziei poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr.ția piețelor
43) 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 comisiilor consultative de
specialitate pentru activită i economico-financiare, pentru drept i disciplină.ția piețelor și

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal


























