
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/14 

din 29.03.2022 

 

 

 

Cu privire la suspendarea procedurii administrative  

de examinare a scrisorii Agenției Naționale pentru  

Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea  

tarifelor avizate pentru serviciul public de canalizare  

și de epurare a apelor uzate 

 

   În temeiul art. 14 alin. (2) lit. q) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, art. 35 alin. (8) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 303 din 13.12.2013, art. 81 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din 

19.07.2018; 

 Examinând scrisoarea „Glorin Inginering” S.R.L. nr. 14 din 13.01.2022 cu privire la 

suspendarea examinării chestiunii aprobării tarifelor pentru serviciul public de canalizare și de 

epurare a apelor uzate în legătură cu contestarea Hotărârii Consiliului de administrație al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 615 din 07.12.2021, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se admite solicitarea „Glorin Inginering” S.R.L. expusă în scrisoarea nr. 14 din 

13.01.2022. 

2. Se suspendă procedura administrativă de examinare a scrisorii Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 05-01/4354 din 09.12.2021 cu privire la aprobarea tarifelor 

avizate pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate până la finalizarea 

procedurii administrative și, după caz, judiciare de contestare a Hotărârii Consiliului de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 615 din 

07.12.2021 inițiate de „Glorin Inginering” S.R.L. 

3. 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. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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