
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la atribuirea apartamentului  nr. 4/A 

din str. T. Vladimirescu, 33 dlui Andrei Guțu  

     

În conformitate cu art.14, alin. (1); alin. (2) lit. d), art.29, art. 77 din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, şi ţinînd cont de recomandările deciziei 

Curții de Apel Bălți nr.3-251/12 din 03.12.2012  privind obligarea Consiliului mun. Bălți și 

Primăria mun. Bălți la acordarea judecătorului Judicății mun. Bălți dl Andrei Guțu cu unei 

locuințe constînd din apartament separată conform componenței familiei, conform deciziei 

Consiliului mun. Bălți nr. 4/10 din 11.05.2017 „Cu privire la atribuirea încăperii din str. T. 

Vladimirescu, 33 dlui Andrei Guțu”, contractului „de invistiție comună și să acorde ajutor pentru 

pregătirea documentației de proiect la reamenajarea încăperii” din 06.09.2017, deciziei 

Consiliului mun. Bălți nr.10/5 din 26.10.2017„Сu privire la schimbarea destinației construcțiilor 

și amenajarilor”,  și cerererei dlui Andrei Guțu înregistrată în Primăria mun. Bălți sub nr. G-

2350/127 din 20.12.2017, ţinînd cont de recomandările comisiei obşteşti pentru probleme 

locative  (procesul- verbal nr. 2 din 14.06.2018), - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se atribuie apartamentul nr. 4/A din str. T. Vladimirescu, 33,  compus din patru odăi cu 

suprafaţa locativă 55,9(102,5) m
2
 cu toate comodităţile comunale, pe numele dlui  Andrei 

Guțu, cu componenţa familiei din  cinci persoane (el- Andrei Guțu,  a.n. 02.03.1975 ,  

soția-  Tatiana Gițu a.n. 17.01.1978, fiica – Daniela Guțu a. n. 23.02.2003, fiul- Victor 

Guțu a.n. 30.08.2007, fiica- Ana Guțu  a.n. 12.09.2014). 

2. Directorul ÎM «Gospodăria Locativ-Comunală Bălți» să încheie contract de locațiune pe  

apartamentul nr. 4/A pe str. T. Vladimirescu, 33  

3. Directorul ÎM «Gospodăria Locativ-Comunală Bălți» să perfecteze adresare către 

Serviciul Cadastral Teritorial mun. Bălți al IP „Agenția Servicii Publice” privind 

stingerea interdicției pe  apartamentul nr. 4/A din str. T. Vladimirescu, 33, cu numarul 

cadastral 0300211.054.01.0089,  precum și să încheie contract de locațiune. 

4. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze copiile prezentei 

decizii în adresa ÎM «Gospodăria Locativ-Comunală Bălți», și  Serviciul Cadastral 

Teritorial mun. Bălți al IP „Agenția Servicii Publice”. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală,  administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 







 
 


