
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la repartizarea profitului net
ob inut  în  anul  2020  de  către  I.M.”ținut în anul 2020 de către I.M.”
Direc ia de Troleibuze Bal i”ținut în anul 2020 de către I.M.” ținut în anul 2020 de către I.M.”

În corespundere cu art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală”, art 4 alin. (1) lit. e) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 25 lit. b), art. 27 şi art. 85 lit. c)  din Legea
finanţelor publice şi responsabilităţii  bugetar-fiscale nr.  181 din 25.07.2014, întru  executarea
prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, la fel i cu art.5 i pct.l) alin.2 art.7și cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7 și cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7
a Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246  din  23.11.2017;
în baza p.28 subpunctului 5) Statutului Înreprinderii, aprobat prin decizia Consiliului Municipal
Bălţi  nr.  16/48 din  21.12.2020, în  legătură  cu  adresarea  Î.M.  „Direc ia  de  Troleibuze”,  i  aținut în anul 2020 de către I.M.” și cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7
procesului verbal al edin ei Consiliului de administra ie a Î.M. „Direc ia de Troleibuze” nr.12 dinși cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7 ținut în anul 2020 de către I.M.” ținut în anul 2020 de către I.M.” ținut în anul 2020 de către I.M.”
21.05.2021, i luînd în considera ie hotărîre comisiei economico -financiare,-și cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7 ținut în anul 2020 de către I.M.”

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Profitul net în sumă de 844064,00 lei, ob inut în anul 2020 de lăsat ne repartizat.ținut în anul 2020 de către I.M.”
2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)ținut în anul 2020 de către I.M.”

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

3. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  i  protec ia  mediului,și cu art.5 și pct.l) alin.2 art.7 ținut în anul 2020 de către I.M.”
pentru activită i economico-financiară.ținut în anul 2020 de către I.M.”

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal
























