
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/66 

din 29.03.2022 

 

  

 

Cu privire la modificarea 

deciziei Consiliului mun. Bălți  

nr. 8/16 din 30.06.2021 

 

 

În соnfоrmitаtе cu аrt. 14 din Legea RM privind administrația publică locală nr.436-ХVI 

din 28.12.2006; аrt.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006; Legea RM cu privire la delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018; Legea 

RM cu рrivirе la întrерrindеrеа de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, 

Ноtărârеа Guvernului RM nr. 484 din 18.10.2019 ,,реntru арrоbаrеа unоr acte nоrmаtivе privind 

punerea în aplicare а Legii 246/2017 ”Cu privire la întreprinderea de stat și întrерrindеrеа 

municipală, conform adresării administratorului interimar al Î.M. „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” dlui Samusi Oleg nr. 04-02/1318E din 29.03.2022, – 

 

                                                                Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă punctul 5 din anexa nr. 1 din decizia Consiliului municipal Bălți 

nr. 8/16 din 30.06.2021, după cum urmează: 

„5. Principalele genuri de activitate ale intreprinderii: 

02.20. Exploatare forestieră; 

16.29 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 

materiale vegetale împletite;  

23.63 Fabricarea betonului;  

23.64 Fabricarea mortarului;  

25.71 Fabricarea produselor de tăiat;  

25.99 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;  

33.12 Repararea maşinilor;  

37.00 Colectarea şi epurarea apelor uzate;  

38.11 Colectarea deşeurilor nepericuloase;  

38.21 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;  

41.20 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;  

42.11 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;  

42.13 Construcţia de poduri şi tuneluri;  

42.21 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;  

42.99 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;  

43.11 Lucrări de demolare a construcţiilor;  

43.12 Lucrări de pregătire a terenului de construcţii;  

43.31 Lucrări de tencuire;  

43.32 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 

43.34  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi  montări de geamuri;  

43.99 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;  

45.20 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;  

45.32 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;  

46.13 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;  



46.76 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare;  

46.77 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;  

49.39 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;  

49.41 Transporturi rutiere de mărfuri;  

49.42 Servicii de mutare;  

72.19 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;  

73.11 Activităţi ale agenţiilor de publicitate;  

73.20 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;  

81.29 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.;  

81.30 Activităţi de întreţinere peisagistică;  

96.03Activităţi de pompe funebre şi similare.” 

 

2. Se împuternicește dl Samusi Oleg, administrator interimar al Î.M. „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți”, pentru înregistrarea în termen de 30 zile a modificărilor actelor 

de constituire la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției 

Servicii Publice. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să transmită în Î.M. „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” copia prezentei decizii; 

4. Рrеzеntа decizie poate fi contestată la Judecătoria Balți (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. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                                            Nicolai Cornieț 

 

 

  

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                                                                 Irina Serdiuc 
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