
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 9/13 

din 28.06.2022 

 

 

Cu privire la repartizarea profitului net obținut 

în anul 2021 de către întreprinderea 

municipală „Gospodăria Locativ-Comunală 

Bălţi” 

 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b, art. 19 alin. (4), art. 74 alin (5) din Legea nr. nr. 

436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, art. 5, alin. (1), alin. (2), art. 7, 

alin. (2), lit. 1) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală”, art. 29, art. 30, art. 39 alin. (13) ale Hotărârii Guvernului nr. 484 din 

18.10.2019 „Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 

cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, Statutul întreprinderii municipale 

,,Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/52 

din 21.12.2020, procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație a întreprinderii 

municipale ,,Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” nr. 03 din 19.05.2022 și luînd în considerație 

Hotărîrea comisiei consultative de specialitate pentru activități economico-financiare, – 

 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se repartizează profitul obținut în anul 2021 de către întreprinderea municipală ,,Gospodăria 

Locativ-Comunală Bălţi”, în mărime de  611 197,83 lei, după cum urmează: 

 

– 15% ce constituie suma de 91 679,67 lei – la repartizarea ca defalcări în bugetul local; 

– 85% ce constituie suma de 519 518,16 lei rămîn nedistribuite. 

 

2. 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. 

 

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

specialitate pentru activități economico-financiare. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova

            

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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