
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire  la întroducerea  modificării  în
decizia  Consiliului  municipal  Băl i  nr.ți nr.
15/11  din  12.11.2015  „Cu  privire  la
reconstrucţia zonei centrale a mun. Băl i”ți nr.

În temeiul art. 14 alin. (2) lit b), o) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, art.  14, art.  24  alin. (4), art.  27-29  din   Legea privind principiile
urbanismului  i  amenajării  teritoriului  nr.  835-XIII  din  17.05.1996,  Legea  nr.  239-XVI  dinși amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, Legea nr. 239-XVI din
13.11.2008 privind  transparen a  în  procesul  decisionalți nr. ,  în  conformitate  cu  Planul  Urbanistic
General  al  municipiului  Bălţi,  aprobat  prin  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.  8/1  din
27.10.2005 i și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, Legea nr. 239-XVI din Planul Urbanistic Zonal al zonei centrale a municipiului Băl iți nr. , -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se întroduce modificarea în decizia Consiliului municipal Băl i nr. 15/11 din 12.11.2015ți nr.
„Cu privire la reconstruc ia zonei centrale a mun. Băl i”, i anume:ți nr. ți nr. și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, Legea nr. 239-XVI din

 subpunctul  4.2. va avea următorul cuprins: „ 4.2. se stabile te termenul limită deși amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, Legea nr. 239-XVI din
arendă a terenurilor pentru amplasarea obiectelor de orice destinaţie (inclusiv –
pentru construcţiile cu caracter provizoriu) pe teritoriul indicat până la data de
19.06.2022”.

2. Primarul municipiului Bălţi va aduce prezenta decizie la cunoştinţa tuturor proprietarilor
de chioşcuri iși amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, Legea nr. 239-XVI din  pavilioane, amplasate în zona centrală.

3. Secretarul Consiliului municipal Băl i va publica în mijloacele de informare în masă ați nr.
municipiului Bălţi prezenta decizie.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central,  str. Hotinului,ți nr.
nr.43)  în  termen  de  30  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 comisiilor consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului,
şi pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi   Angelina Cernogal












