
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la împuternicirea primarului interimar 

al mun. Bălți dlui Nicolai Grigorișin să perfecteze  

şi să semneze documentele funciare 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 din Legea RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 3, 4 Legea RM cu privire la proprietatea publică 

a unitaţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999, Legea RM privind terenurile 

proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-ХVI din 05.04.2007, Hotărîrea Guvernului RM nr. 

1428 din 16.12.2008 «Cu privire la vînzarea – cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor 

aferente», cu completările şi modificările ulterioare, dispoziția primarului nr. 833 din 30.12.2015 

”Cu privire la atribuțiile conducerii Primăriei mun. Bălți și ale secretarului Consiliului 

municipal” cu modificările și completările ulterioare și din cauza necesității de semnare a 

documentelor în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se împuternicește primarul interimar al municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin să 

semneze: 

1.1. contractele de vînzare-cumpărare a sectoarelor de teren cu persoane juridice şi fizice 

în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți care au fost anterior aprobate și care 

urmează să fie aprobate; 

1.2. contractele de vînzare-cumpărare a sectoarelor de teren cu persoane juridice şi fizice 

în baza rezultatelor vînzării sectoarelor de teren la licitația din 08 noiembrie 2017; 

1.3. dosarele cadastrale la elaborarea sau actualizarea planului cadastral/geometric a 

loturilor de teren; 

1.4. contractele de arendă a sectoarelor de teren cu persoanele fizice şi juridice în baza 

deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate; 

1.5. acordurile adiţionale de modificare şi completare a contractelor de arenda terenurilor 

cu persoanele fizice şi juridice în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizia se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a ____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 





 
 


