
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea 

contractului de delegare cu ÎM „Gospodăria  

Locativ-Comunală Bălți nr. 12-02d/20 din 02.01.2020,  

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți 10/7 din 23.12.2019 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. h), art. 29 alin. (1) lit. a), i) și j), art. 73 alin. (1), art. 

81 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 alin. 

(1) lit. l) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 7 

alin. (1), art. 8 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 24 alin. 

(1) lit. f), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală nr. 246 din 23.11.2017, Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, 

Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Punctul 1.3 din Contractul de delegare a serviciilor din „___”_____2020, aprobat prin decizia 

Consiliului municipal Bălți nr. 10/7 din 23.12.2019 „Cu privire la aprobarea contractului de 

delegare cu ÎM «Gospodăria Locativ-Comunală Bălți»”, va avea următorul cuprins: 

„1.3. Pe durata valabilității prezentului contract „Executorului” i se oferă dreptul exclusiv de a 

executa servicii și/sau lucrări de întreținere a fondului locativ și terenurilor de uz comun din 

interiorul cartierelor, iar in cazuri exceptionale „Executorul”, poate să se folosească de 

serviciile si/sau lucrările agențiilor economici, atunci când el se afla în imposibilitate de a 

presta serviciul si/sau lucrarea din cauza lipsei de forță de munca, precum si de echipamente 

specializate. Serviciile și/sau lucrarile, executate cu ajutorul unui agent economic, sunt 

coordonate în prealabil cu „Benificiarul” și achiziționate de către „Executor” în conformitate 

cu Legea RM nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.” 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecăîtoria mun. Bălți (sediul Centru, str. Hotin, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al RM 

nr. 116 din 19.07.2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi       Vitalie Balan 

 

 



 





































 
 

 

 


