
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire examinarea adresărilor 
ÎM  „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi”
nr. 343 din 11.08.2022 i nr. 344 din 11.08.2022ș

        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
adresărilor ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” nr. 343 din 11.08.2022 i nr. 344 dinș
11.08.2022, procesului-verbal al şedinţei Consiliului de administrare  nr. 2 din 28.02.2022 i nr. 6ș
din 17.05.2022, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  satisface  adresarea  IM „Amenajarea  teritoriului  şi  spaţii  verzi  Bălţi”  nr.  343 din
11.08.2022 i nr. 344 din 11.08.2022ș .

2. Se permite IM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” să efectueze majorarea costului
patrimoniului municipal, din contul repara iei efectuate, conform anexeiț .

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



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

Nr.________din___________2022

Nr.
d/o

Denumirea
mijlocului fix

Numărul
de

inventar

Anul de
dare în

exploatare

Valoarea
de intrare,

lei

Suma
capitalizată,

lei

Valoarea
după

repara ie, leiț
1 2 3 4 5 6 7

1

Административно
е 
здание, ул. 
Московская, 19

017 1949 202184,00 7070,01 209254,01

2

Автотранспортное 
средство VOLVO 
FL7 HIY894 
(подметальная 
машина)

382 2016 2971268,59 138275,00 3109543,59

Total:  3173452,59 145345,01 3318797,60






































	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 adresărilor ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” nr. 343 din 11.08.2022 și nr. 344 din 11.08.2022, procesului-verbal al şedinţei Consiliului de administrare nr. 2 din 28.02.2022 și nr. 6 din 17.05.2022, -

