
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 14/14 

din 27.09.2022 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului 

mun. Bălţi nr. 5/37 din 11.05.2007 ”Cu 

privire la patrimoniul mun. Bălţi”, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la proprietatea publică a unitaţilor administrativ-

teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Hotărîrea Guvernului RM nr. 629 din 13.11.1991 ”Cu 

privire la întovărăşirile pomicole”, examinînd cererile persoanelor fizice, cu documentele 

prezentate, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la 

patrimoniul mun. Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

1.1. unele puncte din anexa nr. 3 se expun în redacţie nouă, conform anexei. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălţi să se adreseze către Serviciul Cadastral 

Teritorial Bălţi al IP „Agenţia servicii publice” pentru operarea modificărilor 

corespunzătoare în registrul bunurilor imobile. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălţi (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen 30 de 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 comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                                                                                                                                                nr. 14/14 din 27.09.2022 

 

 

 
 

 

Nr. 

d/o 

Nr. punctului 

DCM nr. 

5/37 din 

11.08.2007 

Număr 

cadastral 

Suprafața 

conform 

planului,  

ha 

Amplasarea 

sectorului 

Datele despre deținătorul dreptului de posesie 

N.P.P. 
Data de 

naștere 
Viza de reședință Codul personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 108   
Linia  

sectorul  
  mun. , str. , , ap.   

2 43   
Linia  

sectorul  
 mun. , str. , , ap.   
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