
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

 Сu privire la executarea hotărîrei Curții de Apel Bălți
 nr. dosarului 3a-262/16 din 09.11.2016

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.
436 - XVI din 28.12.2006,  examinînd somația executorului judecătoresc dlui Anatolie Bănărescu
nr.  056-374r/2021 din  10.03.2021 cu  privire  la  perfectarea  titluluii  de autentificare  a  dreptului
deținătorului  de teren cu drept  de proprietate  privată  pentru terenul  cu suprafața  de 0,2373 ha,
numărul cadastral 0300207501, amplasat în mun. Bălți str. Burebista, 5 aferent locașului de cult a
Comunității religioase  Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea Conferinţa „Moldova de
Nord” și întru executarea  hotărîrei Curții de Apel Bălți nr. dosarului 3a-262/16 din 09.11.2016,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se transmite în proprietate privată  Comunității religioase  Biserica Creștină Adventistă de
Ziua a Şaptea Conferinţa „Moldova de Nord” c.f. 1011620003800, lotul de teren amplasat
în mun. Bălți str. Burebista, 5 cu suprafața de 0,2373 ha cu numărul cadastral 0300207501. 

2. Se împuterniceşte primarul municipiului Bălţi în termen de o lună să perfecteze și să semneze
titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren cu drept de proprietate privată pentru
terenul cu suprafața de 0,2373 ha cu numărul cadastral 0300207501 .

3. 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, pentru
drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc
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