Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 6/22
din 29.04.2022

Сu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți
nr. 7/19 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea listelor
sectoarelor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării
și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația
publică “cu strigare”” cu modificările ulterioare
În conformitate cu art. 14 alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436 XVI din 28.12.2006, ținînd cont de modificările la Legea RM privind preţul normativ şi modul
de vânzare–cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 operate prin Legea RM
pentru modificarea unor acte normative nr. 220 din 16.12.2021, în legătură cu necesitatea
actualizării prețului normativ a sectoarelor de teren nevîndute, cu scopul expunerii lor
ulterioare la licitația publică, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1.

2.

3.

Se modifică anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/19 din 30.07.2020 “Cu
privire la aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică supuse
privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arendă și expunerea lor la licitația publică “cu
strigare”” cu modificările ulterioare, după cum urmează:
1.1. în punctul 7 coloana 5 cifrele “25609,28” se substituie cu cifrele “46608,90”;
1.2. în punctul 10 coloana 5 cifrele “60622,63” se substituie cu cifrele “110333,19”;
1.3. în punctul 11 coloana 5 cifrele “24517,74” se substituie cu cifrele “44622,29”;
1.4. în punctul 18 coloana 5 cifrele “104168,1” se substituie cu cifrele “189585,95”.
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.
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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