
         Republica Moldova                                                                Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI            СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           str. Independenţei, 1                   ул. 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 „Conver-Test” S.R.L.
mun. Băl i, str. Feroviarilor, 38Ați, str. Feroviarilor, 38A

În temeiul  art. 15 alin. (1), 69 alin. (2) i 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 dinși 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din
19.07.2018 cererea Dvs prealabilă,  înregistrată la Institu ia Primarului mun. Băl i  sub nr. 03-ți, str. Feroviarilor, 38A ți, str. Feroviarilor, 38A
12/3321 din 17.05.2021 i adresată Consiliului mun. Băl i, cu privire la anularea pct. 28 i 29 dinși 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din ți, str. Feroviarilor, 38A și 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din
anexa la  decizia  Consiliului  mun.  Băl i  nr.  3/32  din  06.04.2021  „Cu privire  la  prelungireați, str. Feroviarilor, 38A
termenelor  contractelor  de  arendă  a  terenurilor”  cu  adoptarea  unei  decizii  cu  privire  la
prelungirea  contractelor  de  arendă a  terenurilor  pe  un termen  de  5 ani,  a  fost  examinată  la
edin a și 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din ți, str. Feroviarilor, 38A ordinară a Consiliului mun. Băl i din ,,____”___________ 2021.ți, str. Feroviarilor, 38A

Urmare a examinării cererii Consiliul mun. Băl i Vă aduce la cuno tin ă că potrivit art. 163ți, str. Feroviarilor, 38A și 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din ți, str. Feroviarilor, 38A
din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018 procedura de examinare a cererii prealabile nu se
efectuează dacă actul administrativ individual este emis de către un consiliu local.

Având în vedere cele men ionate cererea Dvs nu poate fi examinată în fond.ți, str. Feroviarilor, 38A

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Alla Matasari,
Specialist principal DPM i RFși 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din ,
Tel.: 0231/5-46-28














