
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

Сu privire la examinarea demersului  

AO “Autism Hope” nr. 40 din 03.01.2022 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Legii RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. 

(1), lit. h) alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

nr. 121-XVI din 04.05.2007, art. 1255 din Codul Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002, 

examinînd demersul AO “Autism Hope” nr. 40 din 03.01.2022 privind suspendarea plății pentru 

locațiune și serviciile comunale conform contractului de locațiune nr. 55 din 04.01.2021, în 

legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație în clădirea IET nr. 30 și suspendarea activității 

instituției din 15.12.2021 conform dispoziției primarului mun. Bălți nr. 258 din 14.12.2021, luînd 

în considerație avizul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei nr. 02-10/182 din 

17.03.2022, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisface demersul AO “Autism Hope” nr. 40 din 03.01.2022. 

2. Se constată existența viciului la încăperile închiriate de AO “Autism Hope” în incinta IET 

nr. 30 din bd. M. Eminescu, 5, conform contractului de locațiune nr. 55 din 04.01.2021, în 

legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație și suspendarea activității IET nr. 30, precum 

și imposibilității utilizării încăperilor conform destinației. 

3. Se permite reducerea plății pentru locațiune conform contractului nr. 55 din 04.01.2021, în 

perioada de la 15.12.2021 pînă la momentul remedierii viciului bunului închiriat. 

4. Primarul municipiului Bălți: 

4.1. să semneze în termen de o lună cu AO “Autism Hope” acordul corespunzător la 

contractul de locațiune anterior încheiat și să efectueze recalculul plății pentru 

locațiune pe perioada mai sus indicată; 

4.2. să prezinte propuneri de confirmare a bugetului municipiului la capitolul venituri și 

cheltuieli, în legătură cu adoptarea deciziei în cauză. 

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-

financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                             Irina Serdiuc 



























 


