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Proiect 

 

     Întreprinderea de Stat  

          Institutul de Proiectări Pentru 

                 Organizarea Teritoriului 

                                                                                                           str. Ialoveni, 100 B 

                                                            mun. Chișinău  

 

    

 

    Prin prezenta, Vă informăm că, în corespundere cu art. 27, 53 din Regulamentul-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea RM nr. 

457-XV din 14.11.2003, petiţia Dvs nr. 01-6-10/394 din 10.04.2019 și documentele prezentate 

cu referire la  coordonarea materialelor de delimitarea terenului proprietate publică, amplasate 

în com. Țambula raionul Sîngerei a fost examinată la şedinţa a          extraordinară a Consiliului 

municipal Bălţi din ______. 

    În urma examinării petiţiei, Consiliul a ajuns la concluzia de a Vă explica că, sectorul de 

teren proprietate publică cu suprafața 0,9245, ocupat de drum (L 236 R6 – drumul de access 

spre mun. Bălți) nu se află în administrarea autorităţii administraţiei  

publice locale municipiului Bălți. 

Luînd în considerare că sectorul dat de teren mărginește cu hotarul mun. Bălți și reprezintă 

accesul rutier către mun. Bălți, Consiliul mun. Bălți este de acord să primească teritoriul dat în 

proprietatea publică a mun. Bălți.  

Așa dar, propunem ca Guvernul RM în comun cu Agenția Proprietatea Publică să 

examineze propunerea dată și să stabilească procedura corespunzătoare de trecerea sectorului 

de teren proprietate publică cu suprafața de 0,9245 ha după mun. Bălți. 

În baza celor expuse mai sus și luînd în considerare decizia Consiliului mun. Bălți nr. 10/25 

din 25.12.2008 “Cu privire la aprobarea materialelor de stabilirea perimetrului intravilanului 

municipiului Bălți”, conducîndu-se de art. 8 al Codului Funciar RM, art. 13, art. 14, art. 15 și 

art. 16 ale Legii RM privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018, petiția Dvs 

nu poate fi satisfăcută. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a  

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

 

Raportor şef adjunct DPM şi RF 

Popa Andrei 

0 (231) 5-46-33 

 

 

 

 







 


