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DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 
din 2020

Proiect

Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică
din str. M. Sadoveanu, 30, cu număr cadastral 0300305211 
din domeniul public al municipiului în domeniul privat al municipiului

În conformitate cu art. 14 al Legii RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006,  p.(f)  art.  16 al  Legii  RM privind  delimitarea  proprietății  publice  nr. 29 din
05.04.2018 Legea privind proprietatea publică a unităţii  administrativ-teritoriale Nr. 523-XIV
din 16.07.1999, art. 9 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121-
XVI din 04.05.2007, în baza adresării Direcției Cultură a primăriei mun. Bălți nr. 01-10/157 din
28.07.2020, Hotărîrea Guvernului RM nr. 103 din 19.02.2020 “Cu privire la acceptarea trecerii
unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bălți” și luînd în considerare
concluzia evaluatorului nr. IP-16/36 din 19.12.2016, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se trece din domeniul public al municipiului în domeniul privat al municipiuilui bunul imobil
proprietate publică cu număr cadastral 0300305211, și anume construcția cu suprafața de 372
m2, cu număr cadastral 0300305211.01 și cu terenul aferent cu suprafața de 0,0848 ha, din str.
M. Sadoveanu, 30.

2. Se  împuternicește  primarul  interimar  al  municipiului  Bălţi  dl.  Nicolai  Ghigorișin  să  se
adreseze la Serviciul Cadastral Teritorial mun. Bălți a IP  “Agenția de Servicii Publice” cu
cerere  la  efectuarea  modificărilor  corespunzătoare  în  registrul  bunurilor  imobile,  în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

 3.  Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43) în
termen  de  30  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 XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi           

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi             










