
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la comercializarea bunului 
municipal, 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, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI
din  04.05.2007,  art.  552  Codului  Civil  al  RM  nr.  1107-XV  din  06.06.2002,  Hotărîtrea
Guvernului  RM  nr.  136  din  10.02.2009  ,,Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind
licitaţiile ,,cu strigare” şi ,,cu reducere””, în baza  deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 14/60 din
22.12.2016  “Cu  privire  la  aprobarea  listei  bunurilor  proprietatea  municipală,  supuse
privatizării”și conform deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. ______ din _______“ 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”, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se permite comercializarea bunului municipal, şi anume complexul de clădiri  (nr. cadastral
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,  atribuit  la  domeniului
privat.

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălţi:
2.1. să efectueze evaluarea obiectelor imobile, menţionate la p. 1 prezentei deciziei;
2.2. să se realizeze comercializarea bunului imobil, indicat în p. 1 al prezentei decizii, prin

intermediul licitației publice în ordinea, stabilită de Guvernul RM și conform rezultatelor
negocierilor să încheie și să semneze contractul de vînzare-cumpărare în termenul stabilit.

3. 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.

4.  Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru activitatea financiar-economică, pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a XIII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar
al Consiliului municipal Bălţi                                    Ludmila Dovgani






