
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la examinarea cererii
din , reprezentată de avocatul Tatiana Guțu
și abrogarea parțială a deciziilor Consiliului
mun. Bălți nr. 3/55 din 28.07.2011 și nr. 10/32 din 09.12.2005

În conformitate cu art. 14 alin. 3 şi art. 77 al Legii cu privire la administraţia publică locală
Nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 11 al Codului Funciar al RM, art. 3-4 al Legii cu privire la
propritatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale Nr.523-XIV din 16.07.2007, art. 15 al
Legii cu privire la Contenciosului Administrativ Nr. 793-XIV din 10.02.2000, examinînd cererea

din , reprezentată de avocatul Tatiana Guțu, privind anularea
parțială a deciziei Consiliului municipal Bălți și titlului de autentificare a dreptului deținătorului
de teren pe , luînd în considerare cererea parvenită de la . din 16.06.2021 pe
case de locuit nr.  și  pe strada , –

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE :

1. Se acceptă parțial cererea a din , reprezentată de avocatul
Tatiana Guțu.

2. Se abrogă p.24 din anexa nr. 43 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/55 din 28.07.2011
”Privind transmiterea a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în proprietate privată”.

3. Se abrogă p.52 din anexa nr. 1 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 10/32 din 09.12.2005
”Privind transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă la
înregistrarea primară masivă”.

4. Se împuternicește primarul mun. Bălți să direcționeze copia prezentei decizii în adresa:
- pentru inițierea anulării titlului de autentificare a dreptului

deținătorului de teren cu numărul cadastral  din  a Agenției
Servicii Publice Departamentul cadastru mun. Bălți, în instanțe de judecată;

-  pentru inițierea anulării titlului de autentificare a dreptului deținătorului
de teren cu numărul cadastral  din  a Agenției Servicii Publice
Departamentul cadastru mun. Bălți, în instanțe de judecată.

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) în
termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

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

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal




