
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

 Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 4/67 

 din 11.05.2017 “Cu privire la aprobarea actelor de inventariere și listei bunurilor 

 imobile proprietate mun. Bălți” cu ulterioarele modificări şi completări 

     

În conformitate cu art.14 alin.(3), art.77 din Legea RM privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea RM privind proprietatea publică a unităţii administrativ-

teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; art. 101 din Legea RM privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 și luînd în consideraţie documentarea tehnică 

actualizată, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.   Se modifică anexa la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 4/67 din 11.05.2017 “Cu privire la 

aprobarea actelor de inventariere și listei bunurilor imobile proprietate mun. Bălți” cu 

ulterioarele modificări și completări, după cum urmează:  

1.1. se exclude în punctul 14 coloana 5 cifra “71”; 

1.2.  în punctul 72 coloana 4 cifra “64,0” se substituie cu cifra “64,2”, coloana 5 cifra “60,3” se 

substituie cu cifra “60,5”; 

1.3.  în punctul 77 coloana 4 cifra “28,8” se substituie cu cifra “63,9”, coloana 5 cifra “25,8” se 

substituie cu cifra “59,4”; 

1.4.  în punctul 79 coloana 4 cifra “14,4” se substituie cu cifra “29,3”, coloana 5 cifra “12,9” se 

substituie cu cifra “26,8”; 

1.5.  în punctul 84 coloana 4 cifra “64,0” se substituie cu cifra “64,1”, coloana 5 cifra “60,3” se 

substituie cu cifra “60,4”; 

1.6.  în punctul 90 coloana 4 cifra “29,3” se substituie cu cifra “64,0”, coloana 5 cifra “26,8” se 

substituie cu cifra “60,3”; 

1.7.  în punctul 98 coloana 4 cifra “24,01” se substituie cu cifra “18,3”, coloana 5 cifra “18,3” se 

substituie cu cifra “12,6”; 

1.8.  în punctul 100 coloana 4 cifra “29,3,4” se substituie cu cifra “29,3”; 

1.9.  în punctul 109 coloana 4 cifra “14,4” se substituie cu cifra “25,0”, coloana 5 cifra “12,9” se 

substituie cu cifra “22,4”; 

1.10. în punctul 158 coloana 3 sintagma “bul. Larisa, 3” se substituie cu sintagma “bul. Larisa, 

5”; 

1.11. în punctele 70 - 114 coloana 3 sintagma “str. Veteranilor, 3” se substituie cu sintagma 

“Veterenilor, 14”; 

2. Anexa nr. 67 a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 4/67 din 11.05.2017 completează cu următoarea 

rîndul: 

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 XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

1141 Clădire str. Veteranilor, 14 14,4 12,9 03003141034.46 



































 
 

  

 

 

 

 

 

 


