
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu  privire  la permiterea returnării din administrarea  

ÎM „Asociația Pieților din mun. Bălți” la evidenţa contabilă  

a primăriei mun. Bălţi a sectorului de teren proprietate municipală 

amplasat pe str. Alexandru Babinski 

 

În conformitate cu art.14 alin. 2 litera c) şi art. 77 ale Legii RM privind administraţia 

publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, Codul Funciar RM, Legea RM privind terenurile 

proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-XVI din 05.04.2007, Legea RM privind cadastrul 

bunurilor imobile Nr. 1543-XIII din 25.02.1998, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice nr. 121-XIV din 04.05.2007, Hotărîrea Guvernului RM nr. 901 din 

31.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate public”, decizia Consiliului municipal Bălţi nr.16/23 din 24.12.2012 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra 

Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi”, luînd în considerare 

scrisoarea ÎM „Asociația Pieților din mun. Bălți” nr. 01 din 08.02.2018 şi hotărîrea Consiliului 

administrativ al ÎM „Asociația Pieților din mun. Bălți” din 30.01.2018, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite returnarea din administrarea ÎM „Asociația Pieților din mun. Bălți” la evidenţa 

contabilă a primăriei mun. Bălţi a sectorului de teren proprietate municipală, amplasat pe 

str. Alexandru Babinski, cu suprafaţa de 0,2475 m.p. cu numărul cadastral 0300320251.      

2. Se împuterniceşte primarul interimar al mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin să instituie 

comisia de primire-predare a bunurilor şi să asigure efectuarea transmiterii în cauză cu 

perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare,  în conformitate cu 

legislaţia în vigoare a RM.     

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc, în termen de 15 zile, să expedieze 

copiile prezentei decizii în adresa ÎM „Asociația Pieților din mun. Bălți şi Inspectoratului 

Fiscal de Stat.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

















 
 


