
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea coeficentului cumulativ 

de indexare pentru ajustarea mărimii tarifului pentru un 

automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile 

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

pe anul 2022 

     

 În corespundere cu art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea R M nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, art 4 alin. (1) lit. e) din Legea RM privind descentralizarea 

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, lit. j) alin. (2) art.7 Legii RM nr. 246 din 23.11.2017 

cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipala, în baza Statutului înreprinderii, 

aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/48 din 21.12.2020, în baza deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 9/1 din 10.10.2013 „Cu privire la aprobarea proiectului 

Contractului privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. Bălți încheiat 

între Consiliul municipal Bălți si Î.M. „Direcția de Troleibuze din Bălți” în cadrul 

Proiectului „Troleibuze pentru municipiul Bălți”, p. 2 al anexei la decizia Consiliului 

municipal Bălți nr.4/4 din 19.05.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului Acordului 

Adițional la Contractul de prestare a serviciilor de transport public electric în mun. Bălți”, 

deciziei Consiliului municipal Bălți nr.11/4 din 19.10.2021,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă pe anul 2022 coeficentului cumulativ de indexare pentru ajustarea mărimii 

tarifului, pentru un automobil-kilometru de kilometraj al componenței mobile al Î.M. 

„Direcția de Troleibuze din mun. Bălți” în mărime 1,053, reieșind din care tariful pentru un 

automobil-kilometru de kilometraj pe anul 2022 va fi 28,27 lei. 

 

2. Prezenta decizie 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 comisiei consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                            Vitalie Balan 

 

 

 

 

 











 
 


