
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2023 

Proiect 

 

Cu privire la operarea modificărilor 

în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 26.08.2022  

„Cu privire la  examinarea adresării Ministerului Justiției al RM 

nr. 01.3/7310 din 16.08.2022” 

  

În conformitate cu art. 14 alin. (1), lit. b), c) alin. (2), alin. (3) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Legii RM cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. 

(1), lit. h) alin. (2), art. 17 al Legii RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 

121-XVI din 04.05.2007, Hotărîrea Guvernului RM nr. 483 din  29.03.2008 “Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate”,  cu modificările 

și completările ulterioare, decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a 

proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare, în baza adresării Agenției 

Resurse Informaționale Juridice a Ministerului Justiției al RM nr. 12-23/77 din 11.01.2023 

înregistrate cu nr. intrare 03-13/91 din 12.01.2023, recomandării comisiei  privind transmitere în 

locațiune a bunurilor municipale din 16.01.2023, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. În Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 26.08.2022 ”Cu privire la  examinarea adresării 

Ministerului Justiției al RM nr. 01.3/7310 din 16.08.2022”se opereză următoarea modificare: 

- în p. 2  sintagma „1 an” se substitue cu sintagma „pînă la 31.12.2023”. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, nr. 43) în 

termen de 30 de 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. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

















 
 

 


