
         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._______________________                                               
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Proiect

Tverdohlebova P.
                                                                 str. Ceapaev, 96, mun. Băl iți

Cererea  Dstră  înregistrată  cu  nr.  T-776/23  din 26.05.2021 cu  privire  la  solicitarea
atribuirii în proprietate privată a sectorului de teren aferent casei individuale de locuit de pe str.
Ceapaev, 96 i eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenuluiși eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului  a fost examinată la
a _____ edin ă ordinară a Consiliului municipal Bălţi din și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului ți _____________2021.

În rezultatul examinării, Consiliul municipal Băl i, Vă informează că, sectorul de teren cuți
numărul  cadastral  solicitat  este înregistrat  în  registrul  bunurilor  imobile,  în  baza  Legii  RM
privind terenurile proprietate  publică i delimitarea lor nr. 981-XIV din 11.05.2000 care esteși eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului
declarată neconstitu ională în baza Hotărîrii Cur ii Constitu ionale RM nr. 12 din 21.04.2005,ți ți ți
respectiv  astfel  de  terenuri,  conform  Legii  RM  nr.  29  din  05.04.2018  privind  delimitarea
proprietă ii  publice,  se  supun delimitării  (explica ia  dată  de Agen ia Proprietă ii  Publice),  deți ți ți ți
aceea  pentru  sectorul  solicitat este  necesar  efectuarea  lucrărilor  cadastrale  de  delimitare  a
bunurilor proprietate publică în baza cărora se va stabili i înregistra statutul teritoriului dat.și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului

Adăugător  Vă informăm,  că  în  conformitate  cu Hotărîrea  Guvernului  RM nr.  80 din
11.02.2019 a fost  aprobat  Programul de Stat  pentru delimitarea  bunurilor  imobile  inclusiv  a
terenurilor  proprietate  publică,  pentru  anii  2019-2023  i  procedura  de  delimitare  masivăși eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului
bunurilor imobile pentru mun. Băl i trebuie să fie executată de cți ătre Agen ia Servicii Publice iți și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului
Agen ia Proprietă ii Publice. ți ți

Procesul  de  delimitare  a  obiectelor  proprietate  publică  se  finalizează  cu  înregistrarea
dreptului de proprietate asupra bunurilor i domeniile respective în registru bunurilor imobile.și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului

Luînd în considera ie cele expuse mai sus, cererea Dstră ți la moment nu poate fi examinată
în fond.

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Galina Zincovscaia,
ef al DPM iRF,și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului și eliberarea titlului de autentificare a dreptuluui asupra terenului
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