
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL         СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _______2020

Proiect
Cu privire la vînzarea-cumpărarea,
transmiterea-primirea apartamentelor
fondului locativ mun. Bălţi în proprietate privată

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 al Legii RM privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legea RM privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din
10.03.1993, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cererilor depuse şi documentelor
examinate la şedinţa comisiei de privatizare a fondului de locuinţe mun. Bălţi (procesul-verbal
nr. 104 din 13.03.2020), -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  transmit  în  proprietate  privată  cetăţenilor  Republicii  Moldova  apartamentele  în
limitele normei prevăzute de Legea privatizării fondului de locuinţe, conform anexelor:

1.1. cu privire la vînzarea-cumpărarea în proprietate privată a fondului de locuinţe mun. Bălţi
în mod gratuit, cu plata suprafeţei surplus, conform anexei nr. 1.

1.2. cu privire la vînzarea-cumpărarea în proprietate privată a fondului de locuinţe mun. Bălţi
cu plata 100% din costul apartamentului, conform anexelor nr. 2, 3.

1.3. сu privire la vînzarea-cumpărarea în proprietate privată a fondului de locuinţe mun. Bălţi
la preţ comercial, conform anexei nr. 4. 

1.4. сu privire la  vînzarea/transmiterea  în  proprietate  privată  a fondului de locuinţe  mun.
Bălţi în cote părţi, conform anexei nr. 5. 

2. Primarul municipiului Bălţi  dl Renato Usatîi  să încheie contractele de vînzare-cumpărare,
transmitere-primire  a  locuinţelor  în  proprietate  privată  în  mod  individual  cu  chiriaşii
principali, care au achitat suma pentru privatizarea apartamentelor integral sau în părţi egale,
lunar, timp de cinci ani şi cu cei cu care transmiterea în proprietate privată a fondului de
locuinţe a fost efectuată în mod gratuit.

3. Se  exclud  din  fondul  locativ  municipal  şi  se  includ  în  fondul  locativ  privat,  locuinţele
cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată, conform anexelor 1, 2, 4, 5 după
înregistrarea  contractelor  de  vînzare-cumpărare,  transmitere-primire  a  locuinţelor  în
proprietate privată în Departamentul cadastrului Agenţiei servicii publice. 

4. Întreprinderea municipală „Gospodăria locativ-comunală Bălţi”:
4.1. să efectueze excluderea fondului locativ privatizat, conform anexelor  nr. 1, 2, 4, 5 după

executarea p. 3 deciziei date;
4.2. în decurs de o lună după excluderea apartamentelor a prezinta primarului municipiului

Bălţi raportul cu privirea la suprafaţa totală şi locativă, costul de bilanţe.
5. Primarul  municipiului  Bălţi  dl  Renato  Usatîi  să  modifice  corespunzător  registrul

patrimoniului public şi evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

6. 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 Consiliului mun. Bălţi Irina Serdiuс








