
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la aprobarea proiectului 
de formare a bunului imobil din str. I. Gagarin,  
colț cu str. Sadovoe, mun. Bălți,
cu numărul cadastral 0300309.463, prin separare

În conformitate cu  art. 14 alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală  nr.
436  -  XVI  din  28.12.2006,  Legea  RM  cadastrului  bunurilor  imobile  nr.  1543–XII  din
25.02.1998, Legea RM cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004, luând în
considerare  decizia  Consiliului  mun.  Bălţi  nr.  7/11  din  04.06.2021 „Cu privire  la  aprobarea
tranazacției  de  împăcare”,  în  temeiul  cererii  nr.  11/02c-06/868  din  01.12.2021  al  Agenției
Servicii  Publice  cu  proiectul  de  formare  prin  separare  a  bunului  imobil  amplasat  pe  str.
I.Gagarin, colț cu str. Sadovoe, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300309.463, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă proiectul de formare a bunului imobil cu numărul cadastral 0300309.463 amplasat
pe str. I. Gagarin, colț cu str. Sadovoe, mun. Bălți, prin separare, conform anexei.  

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central,  str. Hotin, 43) în
termen de  30  zile  de  la  data  comunicării,  potrivit  prevederilor  codului  Administrativ  al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

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

Preşedintele şedinţei a IV
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                            Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr.______din__________2022
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