
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea cererii dnei ------------------                                                         

nr. Chi-1544/84 din 31.07.2019 și modificarea deciziei  

Consiliului mun. Bălți nr. 6/34 din 29.06.2017 

 
                                                                                                         

     În conformitate cu art. 14 alin. 3 al Legii RM cu privire la administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 3-4 al Legii RM cu privire la propritatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, examenînd cererea dnei -------------- nr. 

Chi-1544/84 din 31.07.2019 cu privire la abrogarea pct. 17 la anexa nr. 18 deciziei 

Consiliului mun. Bălți 6/34 din 29.06.2017, stabilirea sectorului de teren cu suprafața de 54 

m.p. statutul de cale de comunicație municipală și luînd în considerație nota de serviciu 

direcției arhitectură și construcția nr. Chi-02-07/156 din 16.09.2019, -   
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se refuză în satesfacerea cererei dnei ------------ nr. Chi-1544/84 din 31.07.2019 ca 

neîntemeiată și depusă cu termenul depăşit 

2. Se modifică anexa nr. 18 al deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/34 din 29.06.2017 «Cu  

privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă, modificarea deciziei 

Consiliului mun. Bălţi nr. 4/23 din 11.05.2017 «Cu  privire la transmiterea în proprietate a 

terenurilor de pe lîngă casă, modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 2/9 din 

23.02.2017 «Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă şi 

abrogarea parţială a unor decizii a Consiliului mun. Bălţi» şi abrogarea parţială a decizii a 

Consiliului mun. Bălţi nr. 28/10 din 25.07.2002 «Cu privire la transmiterea în proprietate a 

terenurilor de pe lîngă casă»» şi abrogarea parţială a unor decizii a Consiliului mun. Bălţi», 

după cum urmează: 

1.1   în punctul 17 coloana 6 sintagma “Se stabilește servitute pentru acces cu suprafața de 54 

m.p.” se completează cu sintagma “în folosul bunului imobil cu numărul cadastral --------”.   

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  

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 


