
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

Cu privire la aprobarea Acordului aditional nr. 22  

la Contractul de delegare a serviciilor nr. 17/5 din 31.01.2020 

încheiat cu ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălţi” 

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

art. 81 alin. (1) a Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 

9 alin. (1) a Legii RM nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, art. 20 alin. (3) al Legii RM nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi, art 7 alin. (1), art. 8, art. 29 alin. (1) al Legii RM nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, art. 24 alin. (1) lit. f), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (4) 

a Legii RM nr. 181 din 25.07.2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art.1, 

art.3 a Legii RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, art. 6 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) a Legii RM nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 

ajutorul de stat, Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002, Decizia Consiliului municipal 

Bălți nr.17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 

2022”,  luând în consideraţie necesitatea executării Deciziei Consiliului mun. Bălţi  nr. 10/10 din 

23.12. 2019 „Cu privire la aprobarea contractului de delegare a serviciilor ÎM „Direcția Reparații 

și Construcții Drumuri Bălţi” 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul aditional nr. 22 la Contractul privind delegarea serviciilor nr. 17/5 din 

31.01.2020 încheiat cu ÎM „ Direcția Reparațâii și Construcții Drumuri Bălţi”, conform 

anexei nr. 1. 

2. Se împuterniceşte primarul mun. Bălţi:  

2.1. să prezinte varianta finală și să semneze Acordul aditional nr. 22 la Contractul privind 

delegarea serviciilor nr. 17/5 din 31.01.2020 încheiat cu ÎM „ Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălţi”, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

2.2. să dea acordul și în caz de necesitate, să redistribuie mijloacele financiare pentru 

întreprinderea municipală în cadrul unui singur program, prin încheierea acordurilor 

suplimentare la Contractul indicat în p. 1 al prezentei decizii; 

2.3. să efectueze înregistrarea Acordului aditional nr. 22 la Contractul privind delegarea 

serviciilor   nr. 17/5 din 31.01.2020, conform legislaţiei în vigoare; 

       2.4. să asigure, prin intermediul primăriei mun. Bălţi, controlul asupra executării Acordului 

la Contractul nr. 22 indicat în p. 1 al prezentei decizii. 

3.   Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 43) în 

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

Republicii Moldova. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodăria municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XIX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                                Irina Serdiuc 



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____din____________2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 



 


