
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

Сu privire  la delimitarea sectoarelor de teren  

proprietate publică a municipiului  Bălţi  

         

În conformitate cu art. 14 alin. (3), art. 74 alin (4) din Legea  RM privind administraţia 

publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codului Funciar RM, art. 3, 4 ale Legii RM cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr 523 - XIV din 16.07.1999, 

Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, Legea RM privind 

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

nr. 578 din 20.07.2017 “Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar conform situaţiei la 1 

ianuarie 2017”, Instrucţiunea cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale ce ţin de delimitarea 

terenurilor proprietate publică, aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru RM 

nr. 91 din 14 septembrie 2015, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se delimitează sectorul de teren proprietate publică a mun. Bălţi din categoria terenurile din 

intravilanul localităţii care fac parte din domeniul public al municipiului Bălţi conform 

planului geometric al sectorului de teren, anexa  nr.  1 - 2. 

2. Se delimitează sectoarele de teren proprietate publică a mun. Bălţi din categoria terenurile 

din intravilanul localităţii care fac parte din domeniul privat al municipiului Bălţi conform 

planurilor geometrice al sectoarelor de teren, anexa nr. 3 - 6. 

3. Se împuterniceşte primarul interimar al municipiului Balţi dl Nicolai Grigorișin să semneze 

planurile geometrice a sectoarelor de teren şi să se adreseze către Serviciul Cadastral Teritorial 

mun. Bălţi a IP „Agenţia Servicii Publice” pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra 

sectoarelor de teren, conform anexelor nr.  1 - 6. 

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 VI 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 

 

  

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


