
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Сu privire  la examinarea petiției Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 06-88-20 din 03.01.2020 și rezultatele misiunii de follow-up privind  

implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi 

nr. 2 din 13 februarie 2018 «Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, 

înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile»  

 

 

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

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

Legea RM privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 05.04.2018, Hotărârea Guvernului 

RM nr. 63 din 11.02.2019 “Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a 

bunurilor imobile proprietate publică”, examinând petiția Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 06-88-20 din 03.01.2020, ținînd cont de Hotărîrea Guvernului RM nr. 80 din 11.02.2019 

„Privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a 

terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019 – 2023”, și luând în considerare că executarea 

recomandărilor poate fi efectuată parțial, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se ia la cunoștință petiția Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 06-88-20 din 

03.01.2020 și rezultatele misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și 

recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 2 din 13 februarie 2018 «Cu 

privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului 

public, precum și a impozitării bunurilor imobile». 

2. Se împuternicește primarul mun. Bălți dl Renato Usatîi să elaboreze planul de acțiuni cu 

privire la executarea recomandărilor, indicate în anexa nr. 1 la petiția Curții de Conturi a 

Republicii Moldova nr. 06-88-20 din 03.01.2020, în conformitate cu actele normativ-

legislative ale RM și reieșind din situația ce se referă la delimitarea masivă a bunurilor 

imobile proprietate publică. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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 VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                  Ludmila Dovgani 

 

 

 















































































































































 


