
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

Сu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul  

de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la  

aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor  

juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte  

constituie terenurile proprietate municipală” 

 

 În conformitate cu Legea RM privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 

13.11.2008, art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (2) lit. z1) din Legea RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM privind accesul la 

informație nr. 982-XIV din 11.05.2000, Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 “Cu 

privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, luînd în 

considerație modificările la Codul Civil RM, operate prin Legea RM privind modernizarea 

Codului Civil și modificarea unor acte legislative nr. 133 din 15.11.2018, necesitatea punerii în 

aplicare a normelor ce reglementează instituirea superficiei asupra terenurilor municipale, în 

temeiul art. 654-666 ale Codului Civil RM nr. 1107-XV din 06.06.2002 și art. 29 din Legea RM 

pentru punerea în aplicare a Codului Civil a RM nr. 1125-XV din 13.06.2002, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedura de consultări publice pe marginea proiectului de decizie al Consiliului 

municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de 

superficie și locațiune, ale căror obiect constituie terenurile proprietate municipală”, pe calea 

creării grupului de lucru ad-hoc. 

2. Primarul municipiului Bălți să asigure: 

2.1. elaborarea textului inițial a proiectului de decizie pînă la 28.03.2022; 

2.2. desfășurarea procedurii de consultări publice pe calea creării grupului de lucru ad-hoc în 

perioada din 29.03.2022 pînă la 18.04.2022.  

3. Se instituie moratoriu pe prelungirea, perfectarea și reperfectarea contractelor de arendă a 

terenurilor până la aprobarea Regulamentului. 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de 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 comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei II 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                                Irina Serdiuc 

 

 





 


