
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire examinarea adresării 
ÎM  „Regia„Apă-Canal-Băl i””ț
nr. 1704 din 04.07.2022

        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
ÎM „Regia „Apă-Canal-Băl i””  nr.  ț 1704 din  04.07.2022  i  ș în  scopul  asigurării  eviden eiț
proprietă ii publice i generalizării informa iei privind circula ia i utilizare acesteiaț ș ț ț ș , -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se satisface adresarea ÎM „Regia „Apă-Canal-Băl i””  nr. ț 1704 din 04.07.2022.
2. Se  permite  ÎM „Regia „Apă-Canal-Băl i””  să  efectueze  majorarea  costului  patrimoniuluiț

municipal,  i  anume autoturismul marca  ș ГАЗ-3307, numărul  de înmatriculare BLAD-717,
1992  anul  lansării,  cu  număr  de  inventariere  4200083,  în  suma  44499,99 lei,  din  contul
repara iei efectuateț .

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) înț
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:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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