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 La Nr. ____________de la_______________________                        
Proiect

Cucovei D.
                                                            mun. Băl iți  str. Feroviarilor, 57, ap.1

                                                                                                 Antoniuc T.
                                                            mun. Băl iți  str. Feroviarilor, 57, ap.4

                                                                                                     Carau  Z.ș Z.
                                                          mun. Băl iți  str. Feroviarilor, 57, ap.12

Cererea Dstră prealabilă  colectivă nr.  Col-729/84 din 20.05.2021  privind atribuirea în
proprietate  privată  a  terenului aferent  blocului  locativ  din  str.  Feroviarilor,  57  cu  eliberarea
titlurilor corespunzătoare de autentificare a dreptului de inătorilor de teren a fost examinată la ați
_____ edin ă ordinară a Consiliului municipal Bălţi din ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din ți _______2021.

În rezultatul examinării, Consiliul municipal Băl i Vă comunică că,  ți conform  art. 11 din
Codul  funciar  RM nr.  828-XII  din 25.12.1991, Autorită ile  administra iei  publice locale  trecți ți
terenurile  aferente caselor  de locuit  cu mai  multe  apartamente  privatizate,  care nu constituie
blocuri,  în  proprietatea  comună  în  diviziune  a  proprietarilor  apartamentelor,  propor ionalți
suprafe ei privatizate de fiecare.ți

Conform explica iilor  din  partea  Parlamentului  RM CAI-5  nr.  353  din  16.11.2017,  înți
sensul Legii RM cu privire la locuin e nr. 75 din 30.04.2015, bloc locativ se consideră clădire cuți
două sau mai multe apartamente (încăperi locuibile), destinate pentru trai, în a cărei componen ă,ți
pe lîngă apartamente ,  intră încăperi  cu altă destina ie  decît  cea de locuin ă i de uz comun,ți ți ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din 
echipamentele  tehnice  inginere ti,  elemente  constructive  de  bază  ale  clădirii  (fundamentul,ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din 
pere ii, plan eul, acoperi ul etc.).ți ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din ședință ordinară a Consiliului municipal Bălţi din 

Totodată Vă informăm, că din momentul parvenirii explica iilor din partea Parlamentuluiți
RM prin scrisoare CAI-5 nr. 353 din 16 noiembrie 2017 de către Administra ia Publică Localăți
nu au fost adoptate decizii de transmiterea cotei-păr i a terenurilor ocupate de blocuri locative cuți
2 sau mai multe niveluri.

Luînd în considera ie cele expuse mai sus, adresarea Dstră nu poate fi satisfăcută dinți
motivul că, transmiterea în proprietate privată loturilor de pămînt aferente blocurilor locative
multietajate contravine legisla iei în vigoareți .

Suplimentar,  Consiliul  municipal  Băl i  Vă  recomandă  să  forma i  ți ți o  Asocia ie  ați
coproprietarilor în condominiu în conformitate cu Legea RM condominiului în fondul locativ nr.
913-XIV  din  30.03.2000  pentru  a  fi  posibilă  transmiterea  în  proprietate  a  terenului  aferent
blocului locativ cu multe apartamente din condominiu.
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