
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu  privire  la  transmiterea  în  comodat  a
încăperilor  din  str.  Hotin  1  (blocul  central)
Liceului Teoretic ”D. Cantemir” 

În  conformitate  cu  art.  14  alin.(l),  alin.(2)  lit.  b),  art.  77 din  Legea  RM  privind
administraţia  publică  locală  nr.  436-XVI  din  28.12.2006;  art.  4  din  Legea  RM  privind
descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 9, art. 10 din Legea RM privind
proprietatea  publică  a  unităţii  administrativ-teritoriale  nr.  523-XIV  din  16.07.1999;  Codul
Educației  al  RM  nr.  152  din  17.07.2014;  Legea  RM  privind  administrarea  şi  deetatizarea
proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 cu modificările și completările ulterioare, ținând
cont de prevederile Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie
asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, în conformitate cu decizia Consiliului mun.
Bălți  nr.  1/6  din  23.02.2021 ”Cu privire  la  amplasarea  Centrului  de  Creație  a  Copiilor  ”M.
Blanc” pe str. Alexandru Hâjdău  6”, luând în considerare demersul nr. 02-13 din 23.12.2021 al
administrației  Liceului  Teoretic  ”D.  Cantemir”  și  demersul  nr.  02-13  din  11.02.2022  al
administrației Centrului de Creație a Copiilor ”M. Blanc”, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se  transmite  în  comodat  Liceului  Teoretic  ”D.  Cantemir”  încăperile  blocului  central

(literele B, b, b1, B1) din str. Hotin 1, cu numărul cadastral 03003050060.02, cu suprafața
totală  228,5 m2,  precum și teritoriul  adiacent  blocului  central  cu suprafața  0,0466 ha a
Centrului de Creație a Copiilor ”M. Blanc”, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. 

2. Se abrogă decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/7 din 23.02.2021 ”Cu privire la alocarea
temporară în comodat a încăperilor din str. Hotin 1 (blocul central)”.

3. Liceul  Teoretic  ”D. Cantemir” în termen de o lună să primească încăperile  prin act de
predare-primire,  cu  semnarea  acordului  de  comodat  cu  Direcția  Învățământ,  Tineret  și
Sport mun. Bălți.

4. Se împuternicește directorul  Liceului Teoretic ”D. Cantemir” să înregistreze acordul de
comodat la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept.

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 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  activități  economico-financiare  și  pentru  educație,  protecție  socială  și  sănătate
publică.

Preşedintele şedinţei a IX
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi         

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului
municipal Bălţi   Irina Serdiuc












