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nr. _____ 
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Proiect 

 

 

Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă 

şi abrogarea parţială a unor decizii a Consiliului mun. Bălţi 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d) Legea RM privind administraţia publică locală  nr. 

436 - XVI din 28.12.2006, art. 11 al Codului Funciar RM, art. 3, 4 Legii RM cu privire la 

proprietate publică a unităţilor administrativ – teritorialenr. 523 - XIV din 16.07.1999, Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 984 din 21.09.1998 „Cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului 

de împroprietărire”, examinînd cererile persoanelor fizice cu documentele prezentate, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se trec în proprietate terenurile aferente caselor de locuit şi a partamentelor privatizate 

persoanelor fizice, conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă planurile geometrice ale sectoarelor de teren, conform anexelor nr. 2 şi nr. 3. 

3. Primarul municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorişin, în termen de o lună, să perfecteze 

titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, conform anexei nr. 1. 

4. Se abrogă punctul 257 al anexei nr. 2 deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 31/13 din 

28.11.2002 «Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă». 

5. Se abrogă punctul 19 al anexei nr. 2 deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 36/25 din 

27.02.2003 «Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă». 

6. Secretarul  Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc, în termen de 15 zile, să expedieze 

copiile prezentei decizii în adresa Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălţi a IP „Agenţia 

Servicii Publice” şi persoanelor fizice, conform anexei nr. 1. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 


