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din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Сu privire la vînzarea terenurilor 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit d), art. 77 din Legea RM privind administraţia 

publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, art. 3, 4 din Legea RM cu privire la proprietatea 

publică a unitaţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999, Legea RM privind 

preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 cu 

completările şi modificările ulterioare, Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 

25.02.1998, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 «Cu privire la vînzarea – 

cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente», cu completările şi modificările ulterioare, 

examinînd cererile persoanelor fizice şi juridice cu documentele prezentate, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă planurile geometrice/cadastrale, borderourile de calcul al preţului de vînzare-

cumpărare a sectoarelor de teren supuse vînzării şi se determină la terenurile din domeniul 

privat al municipiului, conform anexelor nr. 1 - 8. 

2. Se vînd terenurile aferente obiectelor proprietate privată, conform anexei nr. 9. 

3. Se amînă examinarea cererii -------------- cu privire la vînzarea terenului aferent obiectului 

proprietate privată din str. -----------, cu nr. cadastral -----------, suprafaţa de ------------ 

m.p., în legătură cu necesitatea introducerii modificărilor în registrul bunurilor imobile. 

4. Se amînă examinarea cererilor -------------------------- cu privire la vînzarea terenurilor 

aferente obiectelor proprietate privată din str. ------------------- cu nr. cadastral --------------, 

suprafaţa de ----------- m.p. şi din str. -------------- cu nr. cadastral -------------, suprafaţa de -

----------- m.p. 

5. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi dl Nicolai Grigorişin: 

- să perfecteze o scrisoare către Agenţia Servicii Publice pentru explicaţii în privinţa 

obiectelor cu numerele cadastrale ---------- şi ------------, care anterior au fost în gestiunea 

întreprinderii de stat: 

- să perfecteze şi să semneze contractele de vînzare - cumpărare a terenurilor de pămînt cu 

persoane fizice şi juridice, conform anexei nr. 9. 

6. Se refuză vînzarea sectoarelor persoanelor fizice, conform anexei nr. 10. 

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 III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 


