
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

Cu  privire  la examinarea cererii prealabile a SRL “Verix-Grup” 

din 25.01.2019 și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți 

nr. 13/30 din 27.09.2018 “Сu privire la perfectarea și/sau reperfectarea 

relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor,  

modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi modificarea  

deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.11/41 din 26.07.2018  

«Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul  

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea  

contractelor de arendă a terenurilor în vigoare»” 

 
În conformitate cu art.14 alin. 3 Legii RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006,  și luînd în considerare cererea prealabilă a SRL “Verix-Grup” din 25.01.2019 prin care 

s-au prezentat motivele privind abrogarea pct. 1 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 13/30 din 27.09.2018 “Сu privire la perfectarea și/sau reperfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.11/41 din 26.07.2018 «Сu 

privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a 

terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare»”, - 

 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

l.   Se satisface cererea prealabilă a SRL “Verix-Grup” din 25.01.2019.   

2.  Se abrogă punctul 1 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/30 din 

27.09.2018 “Сu privire la perfectarea și/sau reperfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de 

arendă a terenurilor în vigoare şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.11/41 din 

26.07.2018 “Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare””. 

3.  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 

 

 

 

 

 















 


