
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Privind examinarea cererii dlui ---------------
și dnei ---------------- din 20.07.2020  

În conformitate cu art. 14 alin. (3)  Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-
XVI din 28.12.2006, art.  11, 27 Codului Funciar RM, în baza deciziei  Consiliului municipal
Bălţi  Nr.  2/10  din  30.03.2006  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  despre  ordinea  de
atribuire  a  sectoarelor  de  teren  din  intravilan  pentru  construcţii  individuale  şi  condiţiile  de
construcţie a caselor individuale de locuit  pe teritoriul municipiului Bălţi”, cu modificările şi
completările ulterioare, examinînd cererea dlui --------------- și dnei --------------- nr. Z – 330 din
20.07.2020  privind luarea  la evidenţă  a cererii  tinerei  familii  privind atribuirea sectorului  de
teren din str. ------------------- pentru construirea casei individuale de locuit,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se satisface cererea dlui --------------- și dnei --------------- din 20.07.2020. 
2. Se  ia la evidenţă cerera cu nr. Z – 330 din 20.07.2020 a -------- și dnei ------------- (certificat

de căsătorie nr. -----------------), care pretind la primirea lotului de teren din contul sectorului
de teren de pe lîngă casă pe str. -----------, pentru construcţia casei individuale de locuit.

3. Se împuternicește primarul interimar mun. Bălţi dl Nicolai Grigorișin să inițieze lucrările
cadastrale  de  actualizarea  planului  cadastral/geometric  al  sectorului  de teren  cu numărul
cadastral ---------------------.   

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălţi (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018.

5. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se pune în  sarcina comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc
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