Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 4/24
din 29.03.2022

Cu privire la acordul privind primirea
patrimoniului din proprietatea publică a statului
în proprietatea publică a municipiului Bălţi
În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
alin. (2), (6) art.8 din Legea RM privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 121-XVI din 04.05.2007, Legea RM privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din
22.06.1993, având în vedere faptul, că patrimoniul cu numărul cadastral 0300304.107.01, este
situat în centrul municipiului Bălți și este un obiect de valoare istorică, artistică și științifică,
fiind inclus în registrul monumentelor de importanță națională și nu este utilizat la moment,
întrucât toate serviciile necesare se realizează în Centrul multifuncțional mun. Bălți, iar aspectul
său nu corespunde standardelor estetice și necesită investiții pentru a-l aduce în stare
corespunzătoare, precum și în conformitate cu propunerea consilierilor mun. Bălți privind
inițierea procedurii de primire a bunului imobil de importanță istorică, –
Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1.

2.

3.

Se dă acordul pentru primirea bunului imobil (număr cadastral 0300304.107.01) cu terenul
aferent de 0,06 ha (număr cadastral 0300304.107) din strada Independentei, 26 din
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți, pentru
efectuarea lucrărilor de reparație necesare și cu utilizarea lui ulterioară pentru satisfacerea
nemijlocită a necesetăților colectivității respective.
Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr.
43) în termen de 30 zile de la data comunicării potrivit prevederilor Codului administrativ
al Republicii Moldova nr. 116/2018.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.
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