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Proiect 

 

S.A. „INCOMLAC”  

                                                                                                         str. Calea Ieșilor, 180  

 

   copia: Cancelariei de Stat a RM 

                           Oficiul Teritorial Bălți                                  

 

 

    Prin prezenta, Vă informăm că, în corespundere cu art. 27, 53 din Regulamentul-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea RM nr. 457-

XV din 14.11.2003, Legea RM cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994, petiţia Dvs 

nr. 183/R 03-01 din 26.12.2017 cu referire la lotul de teren cu numărul cadastral 0300104430 din 

str. Feroviarilor, 22 a fost examinată la şedinţa  extraordinară a Consiliului municipal Bălţi din 

______. 

    În urma examinării petiţiei Consiliul s-a ajuns la concluzia de a Vă explica că, de către 

Agenția Proprietății Publice RM a fost prezentată scrisoarea nr. 03-04-506 din 03.04.2018 în 

care sunt enumerate unele acte legislative, însă lipsește părerea lor pe chestiunea transmiterii 

lotului de teren din str. Feroviarilor, 22 din proprietate publică a statului în proprietatea publică 

mun. Bălți. 

     Luînd în considerare cele expuse mai sus și ținînd cont că sectorul de teren, în baza titlului 

de autentificare a dreptului deținătorului de teren, se află în folosința ÎS “Calea Ferată din 

Moldova”, recomandăm  să Vă adresați către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor RM pentru a primi aviz pe întrebarea posibilității  transmiterii lotului de teren din str. 

Feroviarilor, 22 din proprietate publică a statului în proprietatea publică mun. Bălți. 

     Adăugător informăm că, Consiliul mun. Bălți la prezentarea avizului corespunzător de 

către organul central de specialitate, va examina chestiunea de oferirea acordului privind 

transmiterea lotului de teren din str. Feroviarilor, 22 din proprietate publică a statului în 

proprietatea publică mun. Bălți. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: G. Zincovscaia, 

șef al DPMRF, 

Tel.: 0231/5-46-32 

 

 

 

 















 


