
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la transmiterea terenului aflat în proprietate municipală
din administrarea Direcției învățământ, tineret și sport  
la bilanțul Primăriei mun. Bălți cu transmiterea ulterioară în 
administrarea Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 
cu drept de gestiune economică

În  temeiul  art.  14  din  Legea  privind  administraţia  publică  locală  nr.  436-XVI  din
28.12.2006, Legea privind decentralizarea administrativă  nr.  435-XVI din 28.12.2006, Legea
privind  administrarea  şi  deetatizarea  proprietăţii  publice  nr.  121-XVI  din  04.05.2007  cu
modificările şi completările ulterioare, art. 10 lit.  c) din Legea cu privire la spațiile verzi ale
localităților  urbane  și  rurale  nr.  591-XIV din 23.09.1999,  Hotărârea  Guvernului  nr.  901 din
31.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică”, conducîndu-se de Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi
de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificările şi completările
ulterioare, în baza notei de serviciu a șefului adjunct al Direcției învățământ, tineret și sport nr.
02-15/4 din 05.01.2022, deciziei Comisiei funciare din „___”_______2022 și notei de serviciu a
șefului interimar al Direcției  generale arhitectură,  urbanism și relații funciare nr. 02-11/94  от
16.05.2022;

Având în vedere necesitatea extinderii spațiilor verzi pe teritoriul municipiului Bălți, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se permite  returnarea  din administrarea  Direcției  învățământ,  tineret  și  sport  a  primăriei
mun. Bălți  la evidența contabilă a primăriei mun. Bălți, sectorul de teren, cu suprafața de
0,84 ha situat în str. Bulgară, 122 mun. Bălți, aferent Liceului Teoretic „A.S. Pușkin”, cu
numărul cadastral 0300201206.

2. Se transmite сu titlu gratuit în gestiunea ÎM " Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți ",
cu drept de administrare economică, terenul menționat la pct. 1 al prezentei decizii.

3. Se împuternicește Primarul municipiului Bălţi:
3.1. să  instituie,  în  comun cu  Direcției  învățământ,  tineret  și  sport  și  Î.M.  „Amenajarea

Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, comisiile de primire-predare a terenului şi să asigure
efectuarea  transmiterii  cu  perfectarea  în  ordinea  stabilită  a  tuturor  documentelor
necesare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

3.2. să efectueze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului public şi evidenţa
contabilă a mijloacelor fixe în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, nr.43) în
termen  de  30  zile  de  la  data  comunicării,  potrivit  prevederilor  Codului  administrativ  al
Republicii Moldova nr. 116/2018.



5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului,
pentru educație, protecție socilală și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a XIV
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar
al Consiliului municipal Bălţi                                    Ludmila Dovgani
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