
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea cererii BC “EnergBank” SA 

nr. 402/198 din 06.09.2018 și modificarea deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr. 11/47 din 26.07.2018 “Cu privire la aprobarea  

proiectului de formare a bunului imobil cu numărul cadastral  

0300206604 prin separare”  

 
În conformitate cu art. 14  alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală  nr. 

436 - XVI din 28.12.2006, Codul Civil RM nr. 1107 din 06.06.2002, Legea RM cadastrului 

bunurilor imobile nr.1543–XII din 25.02.1998,  examinînd  cererea  BC “EnergBank” SA nr. 

402/198 din 06.09.2018 privind schimbul sectorului de teren  din str. Ștefan cel Mare și Sfînt  cu 

nr.  cadastral 0300206609  cu sectorul  de teren din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3 cu nr. 

cadastral 0300206608, cu certificatele prezentate privind valoarea bunurilor imobile, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:  

  

1. Se satisface cererea  BC “EnergBank” SA nr. 402/198 din 06.09.2018.  

2. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălți nr. 11/47 din 26.07.2018 “Cu privire la 

aprobarea proiectului de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300206604 prin 

separare” și anume: anexa la decizie se aprobă în redacție nouă conform anexei la prezenta 

decizie. 

3. Se permite schimbul sectorului de teren din str. Ștefan cel Mare și Sfînt  cu nr.  cadastral 

0300206609, suprafața 6 m.p.  cu sectorul  de teren din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3 cu 

nr. cadastral 0300206608 suprafața 6 m.p. 

4. Se împuterniceşte primarul mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin să semneze contractul de 

schimb al sectorului de teren  din str. Ștefan cel Mare și Sfînt  cu nr.  cadastral 

0300206609, suprafața 6 m.p.  cu sectorul  de teren din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3 cu 

nr. cadastral 0300206608 suprafața 6 m.p.  

5. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna I. Serdiuc în termen de 15 zile să expedieze în 

adresa BC “EnergBank” SA copia prezentei decizii. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ____ din ________ 2018 

 

 

 





























 
 


