
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi 

 nr. 14/9 din 17.05.2001 “Privind transmiterea în proprietate 

 privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă” 
 

         În conformitate  cu  Legea RM  privind administraţia publică locală  nr. 436 - XVI din 

28.12.2006, cu Regulamentul privind  modul efectuării înregistrării primare masive, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1030 din 12.10.1998 “despre unele măsuri privind crearea 

cadastrului bunurilor imobile”, cu Regulamentul privind modul de transmitere în proprietate 

privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 984 din 21.09.1998 “cu privire la unele măsuri pentru urgentarea 

procesului de împroprietărire”, examinînd cererea dnei L. Loznean și dlui V. Loznean din 

14.03.2018, pentru restabilirea înregistrării de stat în registrul bunurilor imobile, numărul 

cadastral 0300109128, dreptului de proprietate personală a cotei-părți pe imobilul din str. Soroca, 

99, în registrul imobilelor cu nr. 238 din 13.08.1988 și luînd în considerație avizul Direcției 

juridice primăriei mun. Bălți din 23.03.2018, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Să modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 14/9 din 17.05.2001 “Privind transmiterea 

în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă” în limba de stat, după cum 

urmează: 

1.1.în pct. 4 cuvintul «acte» se substituie cu cuvintul «documente»; 

1.2.în pct. 4 sintagma «dar a căror construcții sunt autorizate» se substituie cu sintagma «dar 

care posedă documente ce confirmă (adeveresc) dreptul de proprietate asupra clădirii»; 

1.3.în pct. 5 cuvintul «actelor» se substituie cu cuvintul «documentelor»; 

1.4.în pct. 5 sintagma « și a căror construcții sunt autorizate» se substituie cu sintagma «și care 

posedă documente ce confirmă (adeveresc) dreptul de proprietate asupra imobilului»; 

1.5.în pct. 5 cuvintul «listelor» se substituie cu cuvintul «anexei»; 

1.6.în pct. 6 cuvintul «acte» se substituie cu cuvintul «documente»; 

1.7.în pct 6 sintagma «dar a căror construcții sunt autorizate» se substituie cu sintagma «dar 

care posedă documente ce confirmă (adeveresc) dreptul de proprietate asupra clădirii»; 

1.8.denumire coloanei 5 a anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 14/9 

din 17.05.2001 în limba de stat se expune în redacţie următoare «date despre documentul 

ce confirmă dreptul de proprietate asupra casei de locuit». 

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

expedieze în adresa Serviciului Cadastral Teritorial Bălţi al IP «Agenţia servicii publice», 

dnei L. Loznean și dlui V. Loznean copiile prezentei decizii. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 



















 
 

 

 

 

 

  



 
  



 


