
   Republica Moldova                             Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 7/13 

din 27.05.2022 

 
 

Cu privire la amânarea achitării  

redevenței prevăzute în Contractul de  

concesiune nr. 3 din 01.11.2013 
 

În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. j) și (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 44 alin. (5) din Legea cu privire la concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii nr. 121 din 05.07.2018, art. 7 alin. (5) lit. d), 15 alin. (1) și (5), 18 alin. 

(1) lit. c) din Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995, art. 903 lit. a), 904 alin. 

(1), (3) și (5) din Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002; 

Examinând petițiile Companiei „Glorin Inginering” S.R.L. nr. 140 din 29.03.2022, nr. 154 

din 06.04.2022 și nr. 191 din 04.05.2022 cu privire la amânarea achitării redevenței, prevăzute în 

Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, și neaplicarea penalității contractuale în legătură 

cu pandemia COVID-19, care potrivit datelor prezentate de Compania „Glorin Inginering” 

S.R.L., a provocat diminuarea veniturilor planificate ale Companiei „Glorin Inginering” S.R.L. 

cu 2315311 lei în anul 2020 și cu 1855357 lei în anul 2021; 

Având în vedere scrisoarea Asociației Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări 

„Moldova Apă-Canal” nr. 05-01-04 din 24.05.2022 și scrisoarea Întreprinderii de Producție și 

Comerț „Ecopolimer” din Ucraina nr. 233 din 24.05.2022 prin care se confirmă diminuarea 

veniturilor de la prestarea serviciului de canalizare în legătură cu modificarea structurii 

achitărilor pentru respectivul serviciu în cotextul pandemiei COVID-19, – 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se acceptă amânarea achitării de către Compania „Glorin Inginering” S.R.L. a redevenței, 

prevăzute în Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, conform graficului anexat la 

prezenta decizie, cu neaplicarea penalității contractuale în mărume de 0,06% pentru fiecare 

zi de întârziere în perioada de valabilitate a graficului de achitare a redevenței. 

2. Se stabilește că în cazul încălcării de către Compania „Glorin Inginering” S.R.L. a 

graficului de achitări prevăzut în anexa la prezenta decizie, Primăria mun. Bălți va efectua 

calculul penalității în mărime de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere pentru toată perioada 

neachitată. 

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 pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru drept și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Sergiu Burlacu 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



 

 

Anexa 

la decizia Consiliului mun.icipal Bălți 

nr. 7/13 din 27.05.2022 

 

 

 

 

 

Graficul achitării redevenței pentru anul 2020 

 

Nr./o Suma, lei Termenul achitării 

1. 212625,00 până la 31.05.2022 

2. 212625,00 până la 30.06.2022 

3. 212625,00 până la 31.07.2022 

4. 212625,00 până la 31.08.2022 

 În total 850500, 00  

 

 

Graficul achitării redevenței pentru anul 2021 

 

Nr./o Suma, lei Termenul achitării 

1. 212625,00 până la 30.09.2022 

2. 212625,00 până la 31.10.2022 

3. 212625,00 până la 30.11.2022 

4. 212625,00 până la 31.12.2022 

 În total 850500, 00  
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