
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la introducerea modificărilor 

în deciziile Consiliului municipal Bălţi 

nr. 14/14 din 27.11.2018 “Cu privire la modificarea 

deciziei comisiei de privatizare nr. 21 din 29.06.1994” 

și nr. 14/15 din 27.11.2018 “Cu privire la modificarea 

deciziei comisiei de privatizare nr. 591 din 03.06.2005” 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 al Legii RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 

10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, p. 3 a Hotărîrii Guvernului RM „Cu 

privire la modalitatea de transmitere a atribuţiilor de privatizare a fondului de locuinţe” nr. 651 

din 12.06.2006, în baza notificării Oficiului Teritorial Bălţi Cancelariei de Stat a RM  

nr. 1304/OT-946 din 19.12.2018 şi nr. 1304/OT-947 din 19.12.2018 şi documentelor examinate 

la şedinţa comisiei de privatizare a fondului de locuinţe mun. Bălţi (procesul-verbal nr. 101 din 

21.02.2019), -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se introduc următoarele modificări în deciziile Consiliul municipal Bălţi nr. 14/14 din 

27.11.2018 „Cu privire la modificarea în decizia comisiei de privatizare nr. 21 din 

29.06.1994” şi nr. 14/15 din 27.11.2018 „Cu privire la modificarea deciziei comisiei de 

privatizare nr. 591 din 03.06.2005”: 

 în denumirea deciziilor nr. 14/14 din 27.11.2018 și nr. 14/15 din 27.11.2018  

sintagma „Cu privire la modificarea” se substituie cu sintagma „Cu privire la 

aprobarea modificării”; 

 în pct. 2 în sus-numitele decizii  sintagma „Se modifică” se substituie cu sintagma 

„Se aprobă modificarea în”. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Serdiuc Irina să expedieze în adresa Oficiului 

Teritorial Bălţi Cancelariei de Stat a RM şi ÎM „GLC Bălţi” copia 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 I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 


