
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la repunerea în termen 
a administratorului Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor 
„Limba noastră” și administratorului interimar al
 Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” 
pentru înregistrarea actelor constitutive

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, art.  4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă  nr.  435-XVI din
28.12.2006, art. 14 din Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
nr. 246 din 23.11.2017, art. 16 din Legea RM privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
și întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007, art. 65 din Codul Administrativ al
RM,  decizia  Consiliului  municipal  Bălți  nr.  16/53  din  21.12.2020  și  decizia  Consiliului
municipal  Bălți  nr.  8/16  din  30.06.2021  şi  dat  fiind  faptul  că,  reprezentantul  legal  sau
împuternicit a omis termenele de depunere a cererii de înregistrare a modificărilor în Registrul de
Stat al persoanelor juridice, precum şi de repunere în termenul de examinare,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se repune în termenul de  înregistrare în Registrul de Stat al persoanelor juridice  deţinut de
Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept decizia
Consiliului municipal Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 și decizia Consiliului municipal Bălți nr.
8/16 din 30.06.2021.

2. Termenul de înregistrare a deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 și a
deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 8/16 din 30.06.2021 urmează a fi stabilit şi calculat
din momentul primirii prezentei decizii de către părțile interesate.   

3. Se împuterniceşte dna Cabac Aurelia,  administratorul Î.M. Centrul de Studiere a Limbilor
„Limba noastră”,  și  dl  Samusi Oleg, administrator  interimar al  Î.M. „Direcția  Reparații  și
Construcții  Drumuri  Bălți”,  pentru  depunerea  în  termen  de  15  zile  a  cererilor  privind
repunerea în termene a procedurii de înregistrare a actelor de constituire la Departamentul
înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice.

4. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să transmită în adresa Î.M. Centrul de
Studiere a Limbilor „Limba noastră” și Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”
copia prezentei decizii.

5. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a IV
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                            Irina Serdiuc




















































































































































































































	În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 14 din Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, art. 16 din Legea RM privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007, art. 65 din Codul Administrativ al RM, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/53 din 21.12.2020 și decizia Consiliului municipal Bălți nr. 8/16 din 30.06.2021 şi dat fiind faptul că, reprezentantul legal sau împuternicit a omis termenele de depunere a cererii de înregistrare a modificărilor în Registrul de Stat al persoanelor juridice, precum şi de repunere în termenul de examinare,-

