
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la acordul privind primirea bunurilor
în proprietatea publică a municipiului Bălți 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006; art.8 din Legea RM privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
nr. 523- XIV din 16.07.1999; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 121-XVI din 04.05.2007; 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;
Acordul de Parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret, semnat între Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării și Consiliul Municipal Bălți la data de 17.07.2019, demersul Ministerului
Educației și Cercetării nr. 06/1-09/1377 din 21.03.2022, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se  dă  acordul  pentru  primirea  cu titlu  gratuit  din proprietatea  publică  a  statului  în

proprietate  publică  a  municipiului  Bălţi a  bunurilor  pentru  dotarea  centrelor  de  tineret
(echipament IT și mobilier pentru birou) în suma de 249 502,08  lei, conform anexei;

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți:
2.1 în  comun cu MEC RM să  instituie  comisia  de  primire-predare  a  bunurilor  și  să

asigure  efectuarea  transmiterii,  cu  perfectarea  în  ordinea  stabilită  a  tuturor
documentelor necesare, conform legislației în vigoare;

2.2 să  efectueze  modificările  corespunzătoare  în  registrul  patrimoniului  public  și
evidența contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr.
43) în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ
al Republicii Moldova nr. 116/2018

4. Secretarul interimar al Consiliului municipal Bălţi  dna Ludmila Dovgani să expedieze  în
adresa Ministerului Educației și Cercetării RM copia prezentei decizii.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie municipală,  administrarea bunurilor şi protecţia  mediului,
pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a XIII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi         

Contrasemnează:
Secretarul interimar
al Consiliului municipal Bălţi     Ludmila Dovgani



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. ______ din ______ 2022

Lista bunurilor care se transmit
din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării,

destinate Centrelor de tineret din municipiul Bălți

 Set Centru municipal:
Nr.
d/o

Unitatea
admin.-

teritorială

Destinatar Numă
rul de
seturi

Denumirea inventarului Preț
/unitate

Nr. total
unități

repartiza-
te

Suma totală
pentru un

set, lei

 Set Echipament  IT și mobilier/birou

1.
        
mun.Bălți Centrul 

municipal 
de resurse
pentru  
adolescenț
i și tineret 
Bălți

1 set
Ecran pentru proiector 1415,00 1 unitate

 69 431,36

Videoproiector OPTIMA 7468,56 1 unitate
Mono Printer/Copier/Color
/Scaner(MED Canon i-
Sensys MF211)

3262,00 1 unitate

Laptop Lenovo 6000,00 1 unitate
Stații de lucru cu soft 
instalat

8416,00 6 unități

Set-uri de boxe audio SVEN 790,0 1 set
Mese pentru calculator 3 192,00 6 unități

    41 040Mese (parte componenta a 
meselor de conferința)

2 148,00 6 unități

Rafturi pentru publicații 4104,00 1 unitate
Scaun cu cadru metalic 204,0 24 unități

TOTAL SET    110 
471,36

 

Set filială „Contemporanul”

1 set
Ecran pentru proiector 1 415,00 1 unitate

44
183,36

Videoproiector OPTIMA 7 468,56 1 unitate
Mono Printer /Copier/Color
/Scaner(MED Canon i-Sensys MF211)

3 262,00 1 unitate

Laptop Lenovo 6 000,00 1 unitate

Stații de lucru cu soft instalat 8 416,00 3 unități
Set-uri de boxe audio SVEN 790,0 1 unitate
Mese pentru calculator 3 192,00 3 unități

25
332,00

Mese (parte componenta a meselor de conferița) 2 148,00 4 unități
Rafturi pentru publicații 4 104,00 1 unitate
Scaun cu cadru metalic 204,0 15 unități

Total set filială:
69 515,36



Set filială „Făclia”

1 set
Ecran pentru proiector 1 415,00 1 unitate

44
183,36

Videoproiector OPTIMA 7 468,56 1 unitate
Mono Printer /Copier/Color
/Scaner(MED Canon i-Sensys MF211)

3 262,00 1 unitate

Laptop Lenovo 6 000,00 1 unitate

Stații de lucru cu soft instalat 8 416,00 3 unități
Set-uri de boxe audio SVEN 790,0 1 unitate
Mese pentru calculator 3 192,00 3 unități

25
332,00

Mese (parte componenta a meselor de conferița) 2 148,00 4 unități
Rafturi pentru publicații 4 104,00 1 unitate
Scaun cu cadru metalic 204,0 15 unități

Total set filială:
69 515,36
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