
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

 

 
Proiect 

 
 
Cu privire la aprobarea actului de inventariere şi listei bunurilor 

imobile proprietatea administraţiei publice locale a mun.  
Bălţi şi care se referă domeniului public al municipiului 

 
În conformitate cu art. 14 alin. 3, art. 77 al Legii RM cu privire la administraţia publică 

locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la propritatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale Nr.523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind terenurile proprietate 
publică şi delimitarea lor Nr.91-XVI din 05.04.2007, art.101 al Legii RM privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007, şi luînd în consideraţie lista  
bunurilor imobile proprietatea administraţiei publice locale a mun. Bălţi şi care se referă 
domeniului public al municipiului coordonată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

RM,– 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se aprobă actul de inventariere a obiectelor bunurilor imobile proprietatea administraţiei 

publice locale a mun. Bălţi, care se referă domeniului public al municipiului, conform 
anexei nr. 1. 

2. Se aprobă lista bunurilor imobile proprietatea administraţiei publice locale a mun. Bălţi şi 
care se referă domeniului public al municipiului, conform anexei nr. 2. 

3. Se împuterniceşte primarul interimar al mun. Bălţi _______ să se adreseze către Serviciul 

Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP “Agenţia Servicii Publice” pentru introducerea 
modificărilor corespunzătoare în registrul bunurilor imobile. 

4. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze copia prezentei 
decizii în adresa Serviciul Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP “Agenţia Servicii Publice”. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 
pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 
 
 

 
Preşedintele şedinţei a ____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          
 
Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 
 

 
 
 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 
nr. ______ din _________ 2018 

 

 





 
 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 
nr. ______ din _________ 2018 

 

 







 
 


