
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2023

Proiect

Cu  privire  la  completarea  anexei nr.1 la  decizia
Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009
„Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate
a  municipiului  Băl i,  lucrărilor  i  serviciilor  deț ș
interes  public  local  propuse  pentru  parteneriat
public-privat”  cu  modificările  şi  completările
ulterioare

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,
Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008, Legea cu privire la
concesiunile de servicii nr. 121 din 05.07.2018, în scopul aducerii  metodelor de gestionare a
proprietă ii publice în corespundere cu func iile unită ii administrativ-teritoriale, contribuirii laț ț ț
atragerea  investi iilor  private  pentru  realizarea  proiectelor  de  importan ă  locală,  cre tereaț ț ș
eficien ei i calită ii lucrărilor, serviciilor publice i altor activită i de interes public,ț ș ț ș ț  -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se completează anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 27.03.2009
„Cu  privire  la  aprobarea  listei  bunurilor  proprietate  a  minicipiului  Băl i,  lucrărilor  iț ș
serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat” cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează:
1.1. „22. Construirea bazinului municipal într-un complex cu diverse destina ii”ț ;
1.2. „23. Construirea unei parcări de mai multe niveluri”.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)ț
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  comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei I
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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