
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la transferul bunului proprietate municipală
în domeniul privat și restituirea bunului imobil din administrarea 
ÎM ,,Gospodăria locativ - comunală  Bălţi” 
la bilanțul primăriei, amplasat în str. N. Testemițanu, 21

În conformitate cu art. 14 al Legii RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale Nr. 523-
XIV din 16.07.1999, art. 9 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr.
121-XVI din 04.05.2007, în baza decizii Consiliului mun. Bălţi nr. 14/60 din 22.12.2016 “Cu
privire la aprobarea listei bunurilor proprietatea municipală, supuse privatizării” cu completări
ulterioare, adresării Direcției Evidență Contabilă a primăriei nr. 107 din 01.08.2022 și concluzia
nr. APB – 21/01 din 22.12.2021 privind cea mai bună și eficientă utilizare a obiectului bunurilor
imobile, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se permite  transferul  din  domenuil  public  în  domeniul  privat  a  bunurilor  proprietate
municipală, și anume complexul de clădiri  (nr. cadastrale  0300207.713.01, 0300207.713.02,
0300207.713.03, 0300207.713.04) cu terenul aferent 0,2568  ha  (nr. cadastral  0300207.713)
din str. N. Testemițanu, 21.

2. ÎM ,,Gospodăria locativ - comunală  Bălţi” să restituie complexul de clădiri  (nr. cadastrale
0300207.713.01,  0300207.713.02,  0300207.713.03,  0300207.713.04) cu  terenul  aferent
0,2568 ha (nr. cadastral  0300207.713) din str. N. Testemițanu, 21 la bilanțul primăriei mun.
Bălți.

3. Primarul municipiului Bălți dl Nicolai Grigorişin:
3.1. să instituie în comun cu ÎM ,,Gospodărie locativ - comunală  Bălţi” comisia de primire-

predare  a  bunurilor  şi  să  asigure  efectuarea  transmiterii  în  cauză,  cu  perfectarea  în
ordinea  stabilită  a  tuturor  documentelor  necesare,  conform  cerințelor  legislației  în
vigoare;

3.2. să modifice corespunzător registrul patrimoniului public, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

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 XIII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar
al Consiliului municipal Bălţi                                    Ludmila Dovgani
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