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Proiect 

 

Dlui Usatîi Nicolai 

str. Decebal, 111A ap. 5 

mun. Bălți 

 

 

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

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

din 14.11.2003, art. 8 alin. (1), (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 

19.07.1994, cererile Dvs din 11.06.2018, din 13.06.2018 și cererea suplimentară din 29.06.2018 

cu privire la abrogarea tranzacțiilor de vânzarea loturilor de teren ÎI «Gula Inga» (în parcul 

«Andrieș») și SA «Nord-Gaz» (str. I. Franco, 19) au fost examinate la şedinţa ordinară a 

Consiliului municipal Bălţi din _______. 

        În urma examinării petiţiilor și documentelor anexate, Consiliul s-a ajuns la concluzia de a 

Vă explica că, anterior Consiliului mun. Bălți prin decizia nr. 2/40 din 23.02.2017 a respins 

notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr. 7/11 din 10.12.2004 «Cu privire la vînzarea terenurilor» precum și anterior a fost 

refuzat în anularea dispoziției primarului mun. Bălți nr. 1014 din 31.05.1999 «Cu privire la 

vînzarea terenurilor». 

        Suplimentar Vă informăm că, în prezent în instanța de judecată se află chestiunea privind 

abrogarea dispoziției primarului mun. Bălți nr. 1014 din 31.05.1999 «Cu privire la vînzarea 

terenurilor» și abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/11 din 10.12.2004 «Cu privire la 

vînzarea terenurilor». 

        Luînd în considerație cele expuse mai sus, precum și faptul că, pînă în prezent nu a 

fost luată decizia finală de instanțe de judecată privind anularea documentelor sus numite, 

cererile Dvs privind anularea tranzacțiilor de vânzarea loturilor de teren ÎI «Gula Inga» (în parcul 

«Andrieș») și SA «Nord-Gaz» (str. I. Franco, 19) se resping ca neîntemeiate și depuse cu 

termenul depășit. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a _______ 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: G. Zincovscaia, 

șef al Direcției Proprietate Municipală 

și Relații Funciare, 

Tel.: 0231/5-46-32 

 

 



















































 
 

 


