
 

Republica Moldova                                                     Республика Молдова 

     PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                           ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ         
                             

_____________________________________________ 
       
                                          DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
Nr. 187  

din 14.06.2022  

 

«Cu privire la aprobarea componenţei 

comisiei permanente pentru primirea-transmiterea  

mijloacelor fixe şi altor active» 

 

 În conformitate cu art.29 şi art.32 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 

436-XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale Nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice Nr. 121-XVI din 04.05.2007; conducîndu-se de Regulamentul privind modul de primire-

transmitere în proprietatea municipală a Patrimoniului proprietate a statului, proprietate a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr.16/22 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, Regulamentul 

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 cu modificări şi completări ulterioare şi luînd în consideraţie necesitatea 

permanentă de participare în procesul de primire-transmitere a mijloacelor fixe şi altor active, 

unde una dintre părţi este Primăria municipiului Bălţi,- 

 

1. Se aprobă componenţa comisiei permanente pentru primirea-transmiterea mijloacelor fixe şi 

altor active: 

Preşedintele comisiei:  – Primarul municipiului Bălţi; 

Membrii comisiei: 

- Şef direcţie evidenţă contabilă; 

- Specialistul principal al direcţie evidenţă contabilă (pe mijloace fixe); 

- Şef direcţie juridică; 

- Şef Direcției proprietății municipale și relații funciare din cadrul Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare a primăriei; 

- Specialistul principal al Direcției proprietate municipală și relații funciare din cadrul Direcției 

generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei (pe subiecte proprietății 

municipale); 

2. Se pune în sarcina comisiei efectuarea primirii-transmiterii mijloacelor fixe şi altor active în 

conformitate cu prevederile legislaţiei RM. 

3.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor 

în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără 

emiterea altei dispoziţiei primarului mun. Bălţi. 

4. Se abrogă dispoziţia primarului nr. 149 din 17.08.2020 «Privind aprobarea componenţei 

comisiei permanente pentru primirea-transmiterea mijloacelor fixe şi altor active proprietate 

municipală».  

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 
 

                                                              

 

Primarul mun. Bălți                                                                                          Nicolai GRIGORIȘIN 
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