
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

Cu privire la aprobarea dosarelor tehnice 

 de reprezentare(marcare) pe planele cadastrale  

 a părților din terenurile cu numărele cadastrale  

 030020112485 și 0300301358 

  

În conformitate cu  art. 14 alin. (3) al Legii RM  privind administraţia publică locală  nr. 436 

- XVI din 28.12.2006, Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr.1543–XII din 25.02.1998, 

decizia Consiliului mun. Bălți «Cu privire la oferirea consimţămîntului la desfacerea contractelor 

de arenda terenurilor ocupate de panourile publicitare din mun. Bălţi» nr. 2/18 din 23.02.2017, 

examinînd cererea SRL «Goraș și Fiul» din 19.03.2018, cu prezentarea dosarelor tehnice de 

reprezentare(marcare) pe planele cadastrale a părților din sectoarele de teren  din  str.  Șt. cel 

Mare mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300112485 și din str. N. Iorga mun. Bălți, cu numărul 

cadastral 0300301358, elaborate de Î.M. «Biroul Arhitectură şi Sistematizare», - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă dosarele tehnice de reprezentare(marcare) pe planele cadastrale a părților din 

sectoarele de teren din str.  Șt. cel Mare mun. Bălți cu numărul cadastral 0300112485 și 

din str. N. Iorga mun. Bălți cu numărul cadastral 0300301358, conform anexelor nr. 1 și 

nr. 2. 

2. Se înputernicește primarul municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorișin, în termen de o lună, să 

semneze dosarelor tehnice de reprezentare(marcare) pe planele cadastrale a părților din 

sectoarele de teren din str.  Șt. cel Mare mun. Bălți cu numărul cadastral 0300112485 și 

din str. N. Iorga mun. Bălți cu numărul cadastral 0300301358. 

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

copiile prezentei decizii în adresa  SRL «Goraș și Fiul» şi  Serviciului Cadastral Teritorial 

mun. Bălţi a IP „Agenţia Servicii Publice”. 

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 XI 

ordinară 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













 


