
          Republica Moldova                                                             Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI         СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           pia a Independenţei, 1ța Independenţei, 1                  площадь Индепенденцей, 1
           MD-3100, m. Bălţi,     МD-3100, м. Бэлць,D-3100, м. Бэлць,
           Republica Moldova     Республика МD-3100, м. Бэлць,олдова
      
  __________________Nr._______________________                                                                        

 La Nr. ____________de la_______________________                                                      

Proiect

către Baroul de Avoca i Băl iți Bălți ți Bălți
dlui Paciurca Iulian

sediul: str. Dostoevski, 36 mun. Băl ița Independenţei, 1

  Prin prezenta, Vă informăm că, în corespundere cu art. 27 din Regulamentul–cadru privind
constituirea i func ionarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003,și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, ța Independenţei, 1
sesizarea Dvs înregistrată la primăria mun. Bălţi sub nr. 03-18/2293 din 01.04.2021, prin care
Dvs solicita i  examinarea chestiunii privind reconfirmarea ordinului de reparti ie în privin ața Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
locuin elor publice atribuite la data de 21.02.2019 cu încălcarea competen ei de comisia pentruța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
probleme locative din mun. Băl ița Independenţei, 1 , a fost examinată la edin a a V extraordinară a Consiliuluiși funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, ța Independenţei, 1
municipal Băl i din  ”__”_____2021.ța Independenţei, 1

       În rezultat, Consiliul municipal Băl i Vă comunică, că Comisia ob tească pentru problemeța Independenţei, 1 și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003,
locative a fost  aprobată în baza Legii  privind administra ia  publică localăța Independenţei, 1  nr. 436-XVI din
28.12.2006, Legii  cu privire la locuin e  ța Independenţei, 1 nr. 75 din 30.04.2015, Hotărîrii  Guvernului  pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la eviden a modul de atribuire i folosire a locuin elorța Independenţei, 1 și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, ța Independenţei, 1
sociale  nr. 447 din 19.06.2017 i cu scopul respectării  legalită ii  în  și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, ța Independenţei, 1 procesul de  acordare a
spa iului locativ, reîntocmirea sau eliberarea contractului de locța Independenţei, 1 a iuneța Independenţei, 1 . Examinarea cererilor de
către Comisia este expres prevăzut de legisla ia în domeniu, iar la data de 21.02.2019 Comisiața Independenţei, 1
a  examinat  mai  multe  cereri  peti ionarilor  în  urma  cărui  au  fost  emise  numai  dispozi iileța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
primarului privind încheierea contractului de loca iune,  astfel  presupunerile Dvs referitor lața Independenţei, 1
încălcarea competen ei de către Comisia pentru probleme locative este una neîntemeaită. ța Independenţei, 1
       Suplimentar, atragem aten ie la faptul că Comisia ob tească pentru probleme locative  lața Independenţei, 1 și funcționarea consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003,
data de 21.02.2019 nu a eliberat nici un act/document cu denumirea ”reconfirmare ordinului de
reparti ie” ce face imposibil examinarea întrebării  privind încălcarea competen ei  de  cătreța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
Comisia la subiectul dat.

Preşedintele şedinţei a V
extraordinară a Consiliului mun. Bălţi

Executor: Şef al Direc iei juridiceța Independenţei, 1
Balan Vitalii
0 (231) 54-634










