
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la aprobarea în redac ie nouă ție nouă p. 2 al deciziei 
Consiliului municipal Băl i nr. 3/37 din 25.06.2019ție nouă 
 „Cu privire la comercializarea bunului municipal, 
amplasat în str. Păcii, 47” 

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 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din
16.07.1999, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din
04.05.2007  cu  modificări  i  completări  ulterioare,  conducându-se  de  Regulamentul  privindși completări ulterioare, conducându-se de Regulamentul privind
modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe
teritoriul  municipiului  Bălţi  aprobat  prin  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.  16/23  din
24.12.2012 cu modificări şi completări ulterioare, luând în considerac ie explica ia ție nouă ție nouă Parlamentului
RM indicată în scrisoarea Cj-05 nr. 273 din 06.11.2020,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  aprobă în redac ie  nouă punctul 2 al  deciziei  Consiliului  municipal  Băl i  nr.  3/37 dinție nouă ție nouă 
25.06.2019 „Cu privire la comercializarea bunului municipal, amplasat în srt. Păcii,47”: 
“2. Primarul municipiului Băl i:ție nouă 
2.1.  să  realizeze  comercializarea  bunului  imobil,  indicat  în  p.1 al  prezentei  decizii,  prin

intermediul licita iei publice în ordinea stabilită de Guvernul RM i conform rezultatelorție nouă și completări ulterioare, conducându-se de Regulamentul privind
negocierilor  să  încheie  i  să  semneze  contractul  de  vși completări ulterioare, conducându-se de Regulamentul privind ânzare-cumpărare  în  termenul
stabilit;

2.2.  să  în tiin eze  coproprietarul  cu  cel  pu in  10  zile  înainte  de  data  vânzării  bunuluiși completări ulterioare, conducându-se de Regulamentul privind ție nouă ție nouă 
municipal, indicat în p.1 al prezentei decizii, prin intermediul licita iei publice la pre ulție nouă ție nouă 
stabilit de comisia de licita ie i alte condi ii”.ție nouă și completări ulterioare, conducându-se de Regulamentul privind ție nouă 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)ție nouă 
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 comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru activitatea financiar-economică, pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc












