
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 14/35 

din 27.09.2022 

 

  

 

Cu privire la examinarea adresării ÎM „Asociația 

Piețelor din Bălți” nr. 319 din 22.09.2022 

 

În conformitate cu lit. f) alin. (2) art. 14 din Legea RM nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, lit. h) alin. (2) art. 7 din Legea RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire 

la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea RM nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/1 din 21.12.2020 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 

întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator”, decizia 

Consiliului de administrație al ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”, înregistrată în procesul-verbal nr. 

6 din 16.09.2022 și examinând adresarea ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” nr. 319 din  22.09.2022 

cu privire la darea acordului prealabil  la achiziționarea de către ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” 

a lucrărilor necesare pentru deschiderea magazinelor alimentare pentru deservirea categoriilor de 

cetețeni social-vulnerabili, înregistrată la primăria mun. Bălți cu nr. 03-11/6544 din 23.09.2022, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se dă acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” a 

lucrărilor în sumă de 450000 lei, necesare pentru deschiderea a 4 magazine alimentare pentru 

deservirea categoriilor de cetețeni social-vulnerabili. 

2. 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. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                  Nicolai Cornieț    

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                Irina Serdiuc 
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