
 
          Republica Moldova                                                             Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI           СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           piața Independenţei, 1                      площадь Индепенденцей, 1 

           MD-3100, m. Bălţi,          МD-3100, м. Бэлць, 

           Republica Moldova          Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________                                                                            
 

 La Nr. ____________de la_______________________                                                       
Proiect 

 

                                                                                                      Parlamentul Republicii Moldova 

 dlui Adrian Candu, 

președintele Parlamentului Republicii Moldova, 

mun. Chișinău, db. Ștefan cel Mare, 105 

                                                                                                                                                 

 

    Prin prezenta, Vă informăm că, în corespundere cu art. 27, 53 din Regulamentul-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea RM nr. 457-

XV din 14.11.2003, Legea RM cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994, cu referire la 

Proiectul de lege nr. 331 din 24.10.2017 privind delimitarea proprietăţii publice, prezentat 

Parlamentului Republicii Moldova spre examinare. 

Consiliul Municipal Bălţi vine către Dvs pentru a interveni în dezbaterile petrecute pe 

marginea proiectului de lege menţionat cu propuneri de a introduce următoarele modificări în 

proiectul de lege art.15 (e) art.21 (3) prin includerea Întreprinderilor Municipale, al cărui fondator 

este Consilul Municipal, ca executanţi ai delimitării proprietăţii publice sau punctul (e) al art.15 a 

proiectului de lege privind delimitarea proprietăţii publice nr. 331 din 24.10.2017 de citit în 

următoarea redacţie: „asigură, prin intermediul întreprinderilor care dispun de ingineri cadastrali 

certificaţi, executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a 

unităţilor administrative teritoriale,în baza Programului de stat pentru delimitarea bunurilo 

imobile, inclussiv a terenurilor proprietate publică, aprobat de Guvern”. 

Motivul adresării este faptul că Întreprinderile Municipale au capital public şi real 

regimului fiscal este identic ca a Întreprinderilor de Stat, plus accesul la fondul cartografic a 

Unităţii Administrativ Teritoriale este asigurat. 

Ţinem să menţionăm că pluritatea pieţei de servicii va asigura o concurenţă loială ce va duce la 

micşorarea preţului serviciului şi se va răsfrînge benefic pentru bugetul local şi republican. 
 

 

Preşedintele şedinţei a VI 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

 

Executor: Director al ÎM ”Biroul Arhitectură și sistematizare” 

Eugenia Grati 

Tel. 0(231) 2-20-16 

 

 

 

  

  



 


