
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

  Cu privire la contractarea împrumutului  

  pentru dezvoltarea drumurilor și podurilor 

  din mun. Bălți 

 

 În temeiul art. 14 alin. (1), (2) lit. f), j), n2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 

181 din 25.07.2014 art. 15 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 

art.44 alin. (1), art.45, art.46 din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și 

recreditarea de stat nr.419-XVI din 22.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM 

nr.1136  din  18.10.2007  cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 

decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat și în 

baza avizului Ministerului Finanțelor, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se aprobă Contractul de credit dintre primăria mun. Bălți și B.C.«Moldindconbank» S.A ținînd 

cont de următoarele condiții: 

a) suma principală – 60,0 (șasezeci) mil lei; 

b) rata dobînzii, flotantă – 9,0 % pe an;  

c) comision de utilizare a creditului 0.5 % din suma сreditului; 

d) perioada de rambursare – 60 luni pînă în luna iulie a.2027; 

e) perioada de grație – 12 luni; 

în scopul executării cheltuielilor investiționale-dezvoltarea drumurilor și podurilor mun. Bălți, 

conform anexei. 

2. Se autorizează primarul mun.Bălți, dl Nicolai Grigorișin, să definitiveze și să semneze din 

numele Consiliului Municipal Bălţi, Contractul de Credit indicat în pct.1 din prezenta decizie. 

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: activităţi economico-financiare, pentru drept și disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei a X 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


