
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/42 

din 10.02.2023 

 

Cu privire la inițierea negocierilor privind  

transmiterea în gestiunea Consiliului  

municipal Bălți a serviciului public de  

canalizare și epurare a apelor uzate 

 

 

   În temeiul art. 14 alin. (1) și (3), art. 78 alin. (1) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (3) lit. a), b) și alin. (5) din Legea cu privire la 

concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995; 

   Examinând scrisoarea „Glorin Inginering” S.R.L. nr. 32 din 02.02.2023 cu privire la 

inițierea negocierilor privind transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului 

public de canalizare și epurare a apelor uzate; 

 În corespundere cu prevederile Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, încheiat 

între Consiulul municipal Bălți (în calitate de concedent) și „Glorin Inginering” S.R.L. (în 

calitate de concesionar) al serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate pe teritoriul 

municipiului Bălți, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se acceptă propunerea „Glorin Inginering” S.R.L., expusă în scrisoarea nr. 32 din 02.02.2023, 

cu privire la inițierea negocierilor dintre Consiliul municipal Bălți și „Glorin Inginering” 

S.R.L. privind transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului public de 

canalizare și epurare a apelor uzate. 

 

2. Se aprobă componența grupului de negociere din partea Consiliului municipal Bălți privind 

transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului public de canalizare și 

epurare a apelor uzate: 

 

GRIGORIȘIN Nicolai – primar al municipiului Bălți 

ȘMULSCHII Ghenadie – viceprimar al municipiului Bălți 

CORNIEȚ Nicolai –  președinte al Comisiei consultative de specialitate  

  pentru gospodărie municipală, administrarea  

          bunurilor și protecția mediului 

CRAEVSCAIA- 

CRAEVSCAIA- 

DERENOVA Cristina –  președinte al Comisiei consultative de specialitate 

   pentru activități economico-financiare  

LEFTER Marcel – consilier al Consiliului municipal 

BURLACU Sergiu – consilier al Consiliului municipal 

GRAMMA Serghei – consilier al Consiliului municipal 

FORMANIUC Ghennadii – consilier al Consiliului municipal 

ZINCOVSCHI Veaceslav – șef Direcție gospodărie comunală 

RUSU Vera – șef Direcție generală financiar-economică 

BALAN Vitalie – șef Direcție juridică 

 



3. 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. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative de specialitate 

pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor 

și protecția mediului. 
 

 

Preşedintele şedinţei a I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova

         

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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