
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la întroducere schimbărilor în decizia  

Consiliului mun.Bălți nr.13/4 din 27.11.2020 

 ”Cu privire la aprobarea coeficentului cumuliativ 

 de indexare, pentru ajustarea mărimea tarifului pentru un 

 automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile 

 al Î.M. ” Direcția de Troleibuze  din mun.Bălți  

 pe anul 2021”  

     

     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, lit.j) alin.2 art.7 Legii cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipala nr. 246  din  23.11.2017, in baza Statutului Înreprinderii,  aprobat prin 

decizia  Consiliului Municipal Bălţi nr.  16/48  din  21.12.2020, în baza Hotărîrii Consiliului 

Municipal Bălți nr.9/1 din 10.10.2013 despre ” Aprobarea proiectului contractului de 

prestare serviciului transportului electric public în municipiul Bălți între Consiliul 

Municipal Bălți si Î.M. ” Direcția de Troleibuze din mun.Bălți” , în ramură proiectului 

”Troleibuzele pentru municipiu Bălți”, punctului 2 Anexei la Hotărîre Consiliului 

Municipal Bălți nr.4/4 din 19.05.2016 ”Despre aprobarea proectului acordului additional la 

Contractul de prestare serviciilor transportului electric public în municipiul Bălți ”.- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  În decizia Consiliului mun.Bălți nr.13/4 din 27.11.2020”Cu privire la aprobarea coeficentului 

cumuliativ de indexare, pentru ajustarea mărimea tarifului pentru un 

 automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile  al Î.M. ” Direcția de Troleibuze  din 

mun.Bălți pe anul 2021” de efectuat urmatoarele schimbări: 

- în p.1   Pmdl (01.10.2019-31.12.2020) și cifre «1,007» și «26,85» de schimbat pe   Pmdl 

(01.10.2021-31.12.2021) și pe cifre «1,053» și «28,27»  respectiv,  pe perioada din 01.10.2021 

pînă la 31.12.2021. 

 

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată în judecata mun. Bălți ( sediul central) , pe adresa mun. 

Bălți str. Hotinului nr.43, în termen de 30 de zile, conform prevedrilor Codului Administrtiv 

RM. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative 

specializate pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                                           Angelina Cernogal 

 

 

 

















 
 

 

 


