
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu  privire  la  completarea  anexei  la  decizia
Consiliului  municipal  Bălţi  nr.  14/60  din
22.12.2016 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor
proprietate  municipală,  supuse  privatizării”  cu
modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,
în baza scrisorii ÎM „Gospodărie locativ - comunală  Bălţi” nr. 11/89-03 din 28.01.2021, notei de
serviciu a Direc iei eviden ă contabilă a primărieiției evidență contabilă a primăriei ției evidență contabilă a primăriei  mun. Băl i nr. 46 din 19.04.2021ției evidență contabilă a primăriei  iși  deciziei
comisiei pentru administrarea proprietăţii publice din 20.04.2021, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se completează anexa la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 „Cu
privire  la  aprobarea  listei  bunurilor  proprietate  municipală,  supuse  privatizării”  cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1.1. „10.  Complex  de  clădiri  (nr.  cadastral  0300207.713.01,  0300207.713.02,

0300207.713.03,  0300207.713.04) cu  terenul  aferent 0,2568  ha  (nr.  cadastral
0300207.713) din str. N. Testemi anu, 21”;ției evidență contabilă a primăriei

1.2. „11.  Complex  de  clădiri  (nr.  cadastral  0300211.522.01,  0300211.723.01,
0300211.723.02,  0300211.723.03) cu  terenul  aferent 0,0721  ha  (nr.  cadastral
0300211.522) i și 0,2075 ha (nr. cadastral 0300211.723) din str. N. Cicicalo, 3”.

2. Primarul mun. Bălţi să publice completările la lista bunurilor proprietate municipală, supuse
privatizării, în Monitorul Oficial al RM.

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul central, str. Hotinului, nr.43)ției evidență contabilă a primăriei
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

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

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc










