
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea rapoartelor lucrărilor prin actualizarea  

planelor cadastrale la modificarea hotarelor terenurilor şi modificarea  

deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 31/13 din 28.11.2002 

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

 

 

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

436 - XVI din 28.12.2006, Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543–XII din 

25.02.1998, 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, examinînd cererile dnei -------- 

nr. Z-1567/84 din 05.08.2019 şi dnei ----------- nr. U-2177/84 din 06.11.2019 cu prezentarea 

raporturilor lucrărilor prin actualizarea planului cadastral la modificarea hotarului 

terenului din str. ------------, cu numărul cadastral ------------ şi str. -------------, cu 

numărul cadastral ---------------, - 
 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă raportul lucrării prin actualizarea planului cadastral la modificarea 

hotarului terenului din str. ------------, cu numărul cadastral -------------, conform 

anexei nr. 1. 

2. Se aprobă raportul lucrării prin actualizarea planului cadastral la modificarea 

hotarului terenului din str. -----------, cu numărul cadastral------------, conform 

anexei nr. 2. 

3. Se împuterniceşte primarul municipiului Bălţi dl Renato Usatîi să coordoneze raporturile 

lucrărilor prin actualizarea planului cadastral la modificarea hotarului terenului, 

conform anexelor nr. 1şi nr. 2. 

4. Se modifică anexa nr. 2 a deciziei Consiliului mun. Bălţinr. 31/13 din 28.11.2002 «Cu 

privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă», după cum urmează: 

4.1. În coloana 3 a punctului 281 sintagma «mun. Bălţi str---------------» se substituie cu 

«mun. Bălţi str. ---------------------». 

4.2. În coloana 4 a punctului 281 sintagma «-----------------» se substituie cu «------------». 

4.3. În coloana 8 a punctului 281 cifra «--------» se substituie cu cifra «---------------». 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

 

Preşedintele şedinţei a  

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 


