
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 15/22 

din 28.10.2022 

 

 

Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului  

municipal nr. 5/9 din 27.04.2021 „Cu privire la  

transmiterea ÎM „Termogaz-Bălți” și proprietății  

municipale în proprietatea statului”  

     

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 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 

16.07.1999, 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, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza adresării Agenției Propriepății Publice RM nr. 06-

04-7443 din 06.12.2021, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică anexa la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 5/9 din 27.04.2021 „Cu privire la 

transmiterea ÎM „Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în proprietatea statului”, și 

anume: 

1.1. se completează cu punctele, cu urmatorul conținut, conform anexei la prezenta decizie; 

1.2. linia „Total” se expune în redacție nouă 

 

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 gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru activități economico-financiare, pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Serghei Gramma 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi               Irina Serdic 

Valoarea inițială, lei Uzură, lei Valoarea de bilanț, lei 

13444461,25 11145439,74 2187818,44 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 15/22 din 28.10.2022 

 

№ 

Наименование основных 

средств  

Инвентарный 

номер/ 

Кадастровый 

номер 

Местонахаждение Год ввода в  

Общая 

площадь Количество  Первоначальная  Износ Остаточная  Примечание 

п/п   основных средств эксплуатацию 

на уровне 

земли единиц стоимость (лей) стоимость   

        (кв. м)    (лей)   (лей)   

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земельные участки 

274 

Территория коммунальных -

технических строений 

0300317.368 
ул. А. Дубиновского 

19.10.2022 0,0318   74762,32       

275 

Территория коммунальных -

технических строений 

0300107.482 
ул. Сорокская 

19.10.2022 0,0075   17632,62       

276 

Территория коммунальных -

технических строений 

0300204.591 
ул.А. Хаждеу 

19.10.2022 0,008   18808,13       
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