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nr. _____ 
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Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului 

municipal Bălţi nr. 7/30 din 20.07.2017 „Cu privire 

la aprobarea preţului de comercializarea ½ cotei 

parte din bunul imobil proprietăţii municipal 

amplasat pe str.  V. Coroban,2/2”  

 

 În conformitate cu alin. (1), p. b) alin. (2) art. 14 din Legea RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 din 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, art. 352 Codului Civil al RM Nr. 1107-XV 

din 06.06.2002, în baza propunerii comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului în cadrul şedinţei al V extraordinare 

Consiliului municipal Bălţi privind modificarea preţului de comercializare, susţinută de 

majoritatea consilierelor municipali, notei de serviciu Secretarului Consiliului mun. Bălţi din 

06.03.2018, luînd în consideraţie adresările dnei Petucovscaia Emilia nr. Р-1485/84 din 

22.08.2017 şi nr. Р-43/84 din 10.01.2018, - 

 
 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. La decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/30 din 20.07.2017 „Cu privire la aprobarea 

preţului de comercializarea ½ cotei parte din bunul imobil proprietăţii municipal amplasat 

pe str.  V. Coroban,2/2” punctul 1 se expune în redacţie nouă, după cum urmează: 

„1. Se aprobă costul ½ cota parte din bunul imobil proprietăţii municipal cu numărul 

cadastral nr. 0300213.037.01.002 în mărimea 71 211,00 (şaptezeci şi una mii două sute 

unsprezece lei 00 bani) lei”. 

2. Secretarul Consiliului mun. Bălţi dnei Irina Serdiuc în conformitate cu legislaţia în vigoare 

va notifica coproprietarul bunul imobil cu nr. cadastral 0300213.037.01.002, expediind în 

adresa lui copia prezentei deciziei. 

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 IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 







 
 


