
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la aprobarea Declarației

În conformitate cu art. 14 alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436
-  XVI  din  28.12.2006,  Legea  RM  privind  cadastrul  bunurilor  imobile nr.  1543-XIII  din
25.02.1998, art. 655 din Codul Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codul Funciar al RM
nr. 828-XII din 25.12.1991, examinînd adresarea SRL “M.A.V.-PRIM”, înregistrată la primăria
mun. Bălți cu nr. 03-12/530 din 27.01.2022 cu documentele prezentate, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă Declarația, conform anexei.
2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți:

 să finalizeze forma declarației, indicate la punctul 1 al prezentei decizii;
 să semneze declarația dată. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălţi (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.

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

Preşedintele şedinţei a III
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi               Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. ___ din  _________2022

D E C L A R A Ț I E

Prin  prezenta,  Consiliul  municipal  Bălți,  reprezentat  de  primarul

municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin, în calitate de coproprietar al sectorului de

teren din str. Ștefan cel Mare, 131 cu numărul cadastral 0300320.024, cu cota-parte

de suprafață în mărime de 0,05 ha din suprafața totală de 1,1583 ha, Vă informează

că renunță la dreptul de a invoca accesiunea în privința construcției cu numărul

cadastral 0300320.024.02, suprafața de 194,1 m2, construită pe sectorul de teren

indicat, în favoarea coproprietarului sectorului de teren SRL “M.A.V.-PRIM”, care

conform documentelor este investorul construcției date.

Primarul municipiului Bălți                                                  Nicolai GRIGORIȘIN












































