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Proiect
Cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare
În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, respectând prevederile Codului de Procedura Civilă al RM, ținînd cont
de dorința părților de a încheia tranzacția de împăcare de soluționare a litigiului existent ce are
ca obiect dosarul civil nr.3-76/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Bălți, sediul Central, judecătorul
Costaș Natalia, la cererea de chemare în judecată depuusă de către
către
primaria și Consiliul mun. Bălți cu privire la anularea actului administrativ – deciziei
Consiliului municipal Bălți nr. 16/71 „Cu privire la examinarea cererii
înregistrate cu nr. Ș-2020/23 din 17.11.2020”, și obligarea Consiliului mun. Bălți și primăriei
mun. Bălți să emită actul administrativ individual prin care se va dispune transmiterea în
proprietate
a ¼ cotei părți din sectorul de teren din s
cu numărul cadastral inițial 0300309153, cu suprafața de 0,1325 ha, cu eliberarea titlului de
autintificare pe teren pentru a construi pe teren casă de locuit, luând în considerație informația
din registrul al IP „Agenția servicii publice” Departamentului Cadastru, și anume că sectorul
de teren, cu adresa poștală
este înregistrat cu suprafața de 0.0645 ha., cu nr.
cadastral 0300309420, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
Se aprobă proiectul tranzacției de împăcare, conform anexei.
Se împuternicește reprezentantul Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată dl
Tîșchevici Roman:
2.1 să propună părților cauzei civile sus-menționate să încheie tranzacția de împăcare aprobată
în pct.1 al acestei decizii;
2.2 să semneze tranzacția de împăcare aprobată în p.1 al acestei decizii.
3.
Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Centratl, str. Hotin, 43) în
termen de la 30 de 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 comisiilor consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului,
pentru drept şi disciplină.
1.
2.

Preşedintele şedinţei a VII
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi

Irina Serdiuc

Anexă
la decizia Consiliului mun. Bălți
nr. din 2021
Conține date cu caracter personal

