
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la împuternicirea primarului interimar
al mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să perfecteze 
şi să semneze documentele funciare

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.
436-XVI  din  28.12.2006,  art.  3, 4  Legea  RM  cu  privire  la  proprietatea  publică  a  unitaţilor
administrativ  –  teritoriale  nr.  523  -  XIV  din  16.07.1999,  Hotărîrea  Guvernului  RM  pentru
aprobarea Regulamentului ”Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenurilor aferente” nr. 1428
din  16.12.2008,  dispoziția  primarului  nr.  525/C  din  01.09.2020  și  cu  drept  de  semnătură  a
documentelor în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se împuternicește primarul interimar al municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin pe perioada
absenței primarului dl Renato Usatîi să semneze:
1.1. contractele de vânzare- cumpărare a sectoarelor de teren cu persoane juridice şi fizice, în

baza deciziilor Consiliului mun. Bălți care au fost anterior aprobate și care urmează să fie
aprobate;

1.2. documentele privind formarea bunurilor imobile în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți
aprobate;

1.3. actele de constatare la modificarea planului cadastral/geometric a loturilor de teren;
1.4. contractele  de  arendă  a  sectoarelor  de  teren  cu  persoanele  fizice  şi  juridice  în  baza

deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate;
1.5. acordurile adiţionale de modificare şi completare a contractelor de arenda terenurilor cu

persoanele fizice şi juridice în baza deciziilor Consiliului mun. Bălți aprobate.
2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)

în termen de 30 zile de la data comunicării,  potrivit  prevederilor Codului administrativ al
republicii Moldova nr. 116/2018.

3. Controlul asupra executării  prezentei  decizia  se pune în sarcina comisiilor  consultative de
specialitate pentru drept şi disciplină, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor ți
protecția mediului.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc
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