
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la examinarea cererii prealabile dnei ------------
 din 16.07.2020 
                                                                                            

      În conformitate cu art. 14 alin. 3) al Legii RM cu privire la administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006,  art.  3,4  al  Legii  RM cu privire  la  proprietatea  publică  a  unităţilor
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM cadastrului bunurilor imobile
nr.1543–XII din 25.02.1998, examinînd cererea prealabilă dnei ----------------- din 16.07.2020 cu
privire la anularea titlului  de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. ----------- din
11.07.2017, eliberat pe numele ------------------, anularea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/36
din 25.02.2020 și luînd în considerare nota de serviciu direcției arhitectură și urbanismului nr.
------------- din 16.09.2019, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  refuză  cererea  dnei  ----------------------  din  16.07.2020  ca  neîntemeiată  și  depusă  cu
termenul depăşit.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,  str. Hotin, 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  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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