
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la transmiterea 
ÎM  „Regia„Apă-Canal-Băl i””ț
obiectelor după repara ia capitalăț

        În conformitate cu art. 14 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
Direc iei Eviden ă Contabilă a primăriei nr. 4ț ț 8 din 12.04.2022, proceselor - verbale de recep ieț
finală  i  ș în scopul asigurării  eviden ei  proprietă ii  publice i  generalizării  informa iei  privindț ț ș ț
circula ia i utilizare acesteiaț ș , -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se transmite IM „Regia„Apă- Canal- Băl i””  cheltuielile de reparaţie capitală a obiectelor,ț
conform anexei.

2. IM „Regia„Apă- Canal- Băl i”” să efectueze majorarea costului obiectelor, îndicată în anexaț
punctului 1 al prezentei decizii, în suma repara iei capitale efectuate.ț

3. Se împuternice te primarul municipiului Bălţi să efectueze modificările corespunzătoare înș
registrul  patrimoniului  public  şi  evidenţa  contabilă  a  mijloacelor  fixe,  în  conformitate  cu
legislaţia în vigoare.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)ț
în termen de 30 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 XV
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

Nr.________din___________2022

Nr.
d/o Denumirea obiectului

Proces –verbal
de recep ie finalăț

Suma cheltuielilor 
pe repara iaț

capitală,
(lei)

1 2 3 4
1. «Repara ia capitală a re ele de alimentare cu apă din ț ț

str. Soroca (de la blocul locativ nr. 11 pînă la blocul 
locativ nr. 59)»

Nr.32 din
04.12.2020

454049,79

2. «Înlocuirea re elei de alimentare cu apă din regiunea ț
parcului de autobuze str. Traian (de la sectorul parcul 
de autobuze pînă la str. Tolbuhin inclusiv) mun. 
Băl i»ț

Nr.18 din
02.08.2021

75 401,00

3. «Înlocuirea re elei de alimentare cu apă din regiunea ț
parcului de autobuze str. Traian (drum de centură) 
mun. Băl i»ț

Nr.19 din
02.08.2021

709 167,59

Total 1238618,38


















































