
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 9/8 

din 28.06.2022 

 

Cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii  

drumuri Bălţi” obiectelor după reparația capitală   

 

În conformitate cu art. 14 și art. 75 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 

04.05.2007 cu modificări şi completări ulterioare, conducîndu-se de Regulamentul privind modul 

de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul 

municipiului Bălţi cu modificări şi completări ulterioare, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării 

Direcției Evidență Contabilă a primăriei nr. 47 din 12.04.2022, proceselor - verbale de recepție 

finală și în scopul asigurării evidenței proprietății publice și generalizării informației privind 

circulația și utilizare acesteia, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se transmite ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cheltuielile de reparaţie 

capitală a obiectelor, conform anexei. 

  

2. ÎM „Direcţie de reparaţii şi construcții drumuri Bălţi” să efectueze majorarea costului 

obiectelor, îndicată în anexa punctului 1 al prezentei decizii, în suma reparației capitale 

efectuate. 

 

3. Se împuternicește primarul al municipiului Bălţi să efectueze modificările corespunzătoare în 

registrul patrimoniului public, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

4. 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. 

 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova

            

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



 

 

Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 9/8 din 28.06.2022 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea obiectului 

Proces –verbal 

de recepție finală 

 

Suma cheltuielilor  

pe reparația 

capitală, 

(lei) 

1 2 3 4 

1. «Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei 

din beton asfaltic de la intersecția drumului de 

centură (str. Aerodromului) cu drumul național R14 

pînă la monumentul ” Ospitalitata” (str. Gagarin, 120) 

mun. Bălți» 

Nr.8 din 

08.07.2021 
2074750,64 

2. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din mun. 

Bălți (per metru patrat) Lot I ”Reparația capitală a 

trotuarutui pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la 

magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”)» 

 

Nr.9 din 

15.07.2021 

9702689,08 

3. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din mun. 

Bălți (per metru patrat) Lot II ”Reparația capitală a 

trotuarutui pietonal din str. Pușkin (de la str. Ștefan 

cel Mare pînă la str. Moscovei)» 

Nr. 10 din 

15.07.2021 
6334412,00 

4. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din mun. 

Bălți (per metru patrat) Lot III ”Reparația capitală a 

trotuarutui pietonal din str. Alexandru cel Bun» 

Nr.11 din 

15.07.2021 
3784575,85 

5. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din mun. 

Bălți (per metru patrat) Lot IV ”Reparația capitală a 

trotuarutui pietonal din str. Decebal (de la str. Ștefan 

cel Mare pînă la DEPO)» 

Nr.12 din 

15.07.2021 
7727083,00 

6. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din mun. 

Bălți (per metru patrat) Lot V ”Reparația capitală a 

trotuarutui pietonal din str. V. Lupu (de la str. N. 

Iorga pînă la str. Chișinăului”)» 

Nr.13 din 

15.07.2021 
560280,00 

7. «Reparația a trotuarului pietonal din str. Ștefan cel 

Mare (repararea căilor de acces din scuarul de pe str. 

Dostoevschii» 

Nr.14 din 

15.07.2021 
303992,50 

8. «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, 

mun. Bălți, cu organizarea canalizării apelor pluviale, 

scăderii niveluluiapelor subterane» 

Nr. 17 din 

15.04.2019 
5722373,92 

9. «Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente 

parțiale) din str. Decebal (de la str. T. Vladimirescu 

pînă la str. I. Franco)» 

Nr.22 din 

08.09.2021 
4961367,82 

10. «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. V. 

Lupu (partea impară stația de transport)» 

Nr.43 din 

23.12.2021 
83700,00 

11. «Reparația capitală a învelișului pietonal din str. 

Ștefan cel Mare (de la ”Casa Ofițerilor” pînă la str. N. 

Testemițanu)» 

Nr.44 din 

28.12.2021 
1866664,91 

Total 43121889,72 
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