
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea adresării   

ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» 

nr. 11/2825-03 din 19.11.2019   

 

În conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI 

din 28.12.2006; Legea RM privind decentralizarea administrativă Nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 

cu modificări ulterioare; Legea RM privatizării fondului de locuinţe Nr.1324 din 10.03.1993; 

conducîndu-se de Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra 

Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr.16/23 din 24.12.2012 cu modificările şi completările ulterioare, în 

baza adresării ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» nr. 11/2825-03 din 19.11.2019, proces- 

verbal al şedinţei Consiliului de administrare IM “ Gospodăria locativ-comunală Bălţi” nr. 01 din 

15.11.2019, luînd în consideraţie faptul, că apartamentele în blocuri locative, au fost transmise în 

proprietate privată a cetăţenilor în modul de privatizare a fondului locativ municipal, precum şi 

înregistrarea dreptului de proprietate asupra apartamentelor la Serviciul Cadastral Teritorial mun. 

Bălți a IP “Agenția de Servicii Publice”, - 

 

                                             Consiliul municipal Balti DECIDE: 

 

1. Se satisface adresarea ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi» nr. 11/2825-03 din 

19.11.2019. 

2. Se exclud din fondul locativ municipal şi se includ în fondul locativ privat, locuinţele 

cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată, aflate în administrarea 

întreprinderii cu drept de gestiune economică, conform anexei la prezenta decizie. 

3. Întreprinderea municipală "Gospodăria locativ-comunală Bălţi": 

3.1 să efectueze excluderea apartamentelor privatizate din fondul locativ, conform 

anexei la prezenta decizie. 

3.2 în decurs de o lună va prezenta primarului municipiului Bălţi, dl Renato Usatîi, 

darea de seamă cu privire la executarea acţiunilor, prevăzute în punctul 3.1 la 

prezenta decizie.  

4. Primarului municipiului Bălţi, dl Renato Usatîi, să modifice corespunzător registrul 

patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


