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Proiect 

 

Cabinetul Avocatului „Guțu Tatiana”  

mun. Bălți, str. Păcii 38, bir.304 

 

 

În temeiul art. 15 alin.(1), art. 69 alin. (2), alin. 78 alin. (1) din Codul Administrativ al RM 

nr.116 din 19.07.2018 petiția Dvs înregistrată la Primăria mun. Bălți sub nr. de intrare 03-

12/4126 din 16.07.2019 privind prezentarea intereselor cet. Zamoischi Mihail și solicitarea 

anulării procesului-verbal de recepție finală, autorizației de construire, certificatului de 

urbanism pentru proiectare a unei anexe cu rampă de pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3, a fost 

examinată în cadrul ședinței a ____ ordinare a Consiliului Municipal Bălți din    2019. 

 Vă informăm, că în conformitate cu art. 3, alin. (1), (2), art. 21, alin. (1), din Legea RM 

nr.163 din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție” Primăria mun. 

Bălți a emis certificatul de urbanism nr.316 din 11.06.2018 pentru proiectarea anexei cu intrare 

separată prin rampă pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6/3, ap.36. În conformitate cu art.12, alin. 

(1), (2), art. 21, alin. (1), din Legea sus menționată a fost emisă autorizația de construire nr.219 

din 14.08.2018.  

 Verificarea activității oficiilor notariale sau a asociațiilor de coproprietari în vederea 

eliberării unor acte pretins ilegale/false/falsificate nu ține de competențe autorității publice 

locale. Investitorii prezintă actele necesare prin intermediul Oficiului ”Ghișeul Unic” semnînd 

declarația sub propria răspundere că datele indicate sînt veridice.  

 Totodată menționăm, că în baza p.43
1
 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și 

instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.285 din 23.05.1996 recepţia 

lucrărilor de construcţie finanțate din mijloace financiare proprietate privată se efectuează de 

către investitor şi executant, prin crearea unei comisii de recepţie în baza unui contract civil.  

 Administrația publică locală nu face parte din componența comisiilor de recepție a 

obiectelor private și nu este emitentul unor acte în acest sens. Nulitatea acestui tip de acte poate 

fi constatat prin acordul părților. În cazul lipsei acordului, în baza art.331), alin. (2), al Codului 

Civil al RM actul juridic anulabil este valabil pînă la declararea acestei nulități de către instanța 

de judecată.        
 

 

 

Preşedintele şedinţei a  

ordinare a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

ex: șef adjunct DAC 

Macovschi I.  

tel.  (231)  

 











 


