
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea componenţei  

сomisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe 

mun. Bălţi, în redacţia nouă 
 

         În conformitate cu art. 14, art. 77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006, art. 9 al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, art. 4 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII 

din 10.03.1993 cu modificările şi completările ulterioare, - 
                   

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe mun. Bălţi în 

urmatoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei – primarul mun. Bălţi, R. Usatîi; 

Vicepreşedintele comisiei – viceprimarul mun. Bălţi, N. Grigorişin; 

Secretarul comisiei – jurisconsult superior al ÎM „GLC Bălţi” E. Sozontova.  

Membrii comisiei: 

N. Cornieţ - consilierul Consiliului mun. Bălţi; 

V. Balan – şeful Direcţiei Juridice; 

G. Zincovscaia – şeful DPM si RF; 

V. Zincovschi – şeful DGC; 

V. Rusu – şeful DGFE; 

I. Macovschi– şef-adjunct al DAC; 

T. Parascan  – directorul ÎM „GLC Bălţi”; 

V. Chişlari – medic-şef al Centrului de Sănătate Publică mun. Bălţi; 

L. Botnariuc – şef serviciului PC şi SE mun. Bălţi; 

S.Iordan – registrator-şef al Oficiului Cadastral Teritorial, Departamentul cadastrului 

Agenţiei servicii publice.  

2. Se pune în sarcina preşedintelui comisiei semnarea contractelor de vînzare-cumpărare, 

transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, luînd în consideraţie şi deciziile 

Consiliului mun. Bălţi aprobate anterior. 

3. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor 

în cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în posturile respective fără 

emiterea unei noi decizii. 

4. Se abrogă decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/5 din 01.03.2018 „Cu privire la aprobarea 

componenţei Comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe mun. Bălţi, în redacţia 

nouă”. 

5. Control asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 





 


