
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului                                                                                   

Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a RM 

nr. 1304/OTı-370 din 10.05.2018 și modificarea 

deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 8/58 din 29.03.2018 

“Cu privire la examinarea cererii SRL “Floxal Plus” din 28.03.2018” 
         

  În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006,  examinînd notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a 

RM nr. 1304/OTı-370 din 10.05.2018 privind abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 8/58 

din 29.03.2018 „Cu privire la examinarea cererii SRL “Floxal Plus” din 28.03.2018”, -    
 

Consiliul municipal Bălţi  DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/58 din 29.03.2018 “Cu privire la 

examinarea cererii SRL “Floxal Plus” din 28.03.2018” după cum urmează: 

1.1. în compartimentul 2 a anexei sintagma “de transpunere în practică a proiectelor de 

schimb al loturilor de teren între Părțile 1 și 2” - se exclude; 

1.2. punctul 3.1.3. al compartimentului 3 din anexă se citește în redacție nouă “3.1.3. să 

perfecteze relațiile funciare în conformitate cu legislația RM”; 

1.3. punctul 3.2.2. al compartimentului 3 din anexă se citește în redacție nouă “să transmit 

lotul de teren C în proprietatea administrației publice locale mun. Bălți”; 

1.4. punctul 3.3.3. compartimentul 3 din anexă – se exclude; 

1.5. în punctul 4.1. al compartimentului 4 din anexă sintagma “- 3 – inițierea procedurii de 

trecerea loturilor de teren formate A și B din domeniul public în domeniul privat a 

municipiului în baza expertizei” se substituie cu sintagma “- 3 – examinarea 

chestiunii privind posibilitatea trecerii loturilor de teren formate A și B din domeniul 

public în domeniul privat a municipiului în baza expertizei”. 

1.6. în punctul 4.1. al compartimentului 4 din anexă sintagma “- 4 – procedura schimbului 

de terenuri” se substituie cu sintagma “- 4 – procedura de perfectare a relațiilor 

funciare”. 

2. Se împuternicește primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să perfecteze și să semneze 

acordul adițional cu privire la modificarea contractului de intenții. 

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

în adresa notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stata RM, SRL “Floxal 

Plus” și SRL “Mondincom-Grup” copiile prezentei decizii. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplina. 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

















 


