
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 8/2 

din 17.06.2022 

 

 

Cu privire la acordul de primire a bunurilor 

imobile 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), alin. (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, conducîndu-se de Regulamentul privind modul 

de primire-transmitere în proprietatea municipală a Patrimoniului proprietate a statului, 

proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, aprobat prin decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr. 16/22 din 24.12.2012, luând în considerație că, autorităţile 

administraţiei publice locale au dreptul de a solicita transmiterea în proprietatea publică a unităţii 

administrativ-teritoriale respective a bunurilor imobile care sînt situate pe teritoriul ei şi care pot 

asigura nemijlocit satisfacerea necesităţilor colectivităţii locale cu utilizarea lor ulterioară în 

scopuri educative, sportive, sociale și locative, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se dă acordul pentru primirea bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a municipiului Bălți, conform anexei. 

2. 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. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII                 Sergiu Burlacu 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

 la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 8/2 din 17.06.2022 

 
 

 

Lista  

construcțiilor neutilizate proprietate a statului, 

amplasate pe teritoriul municipiului Bălți: 

 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea construcției Numărul cadastral 

Suprafața la nivelul 

solului (m2)  

1 2 3 4 

1 
Căminul “Luceafărul” din str. Decebal, 

121/А  
0300209.405.01 5702,4 m2 

2 Căminul “ABC” din str. Decebal, 121/А 0300209.405.02 5606,6 m2 

3 Căminul nr. 2 din str. Ivan Franko, 7 0300201.450.07 564,6 m2 

4 Căminul nr. 3 din str. Ivan Franko, 9 0300201.210.04 570,4 m2 

5 Căminul nr. 2 din str. Ivan Franko, 7/b 0300201.430.05 690,0 m2 

6 Căminul nr. 1 din str. Ivan Franko, 17 0300201.429.02 562,96 m2 

7 Căminul nr. 1 din str. Decebal,121/V  0300209.507.01 687,0 m2 

8 Căminul nr. 3 din str. Decebal, 123  0300209.508.02 570,0 m2 

9 
Clădirea (blocul de învățămînt) din str. 

Moscova, 11 
0300304.347.01 863,0 m2 
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