
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 14/15 

din 27.09.2022 

 

  

 

Cu privire la trecerea proprietății   

publice amplasate pe str. Orhei (colț str. N. Iorga), cu numerele 

cadastrale 0300301.371 și 0300301.372 din domeniul public 

proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală  

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006,  lit. f) art. 16 al Legii RM privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 

05.04.2018, Legea privind proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 

16.07.1999, alin. (1) și alin. (2) lit. b) art. 9 din Legea privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, în baza cererii administratorului S.R.L. 

„Olmosdon” nr. 03-12/4636 din 06.07.2022 și luând în considerare concluzia expertului nr. APB-

22/02 din 22.06.2022, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se trece din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat proprietate municipală 

următoarele bunuri imobile: 

1.1 bunul imobil, și anume terenul cu numărul cadasral 0300301.371, amplasat/adresa mun. 

Bălți, str. Orhei (colț str. N. Iorga), cu suprfața de 0.1968 ha; 

1.2 bunul imobil, și anume terenul cu numărul cadasral 0300301.372, amplasat/adresa mun. 

Bălți, str. Orhei (colț str. N. Iorga), cu suprfața de 0.7366 ha. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți să se adreseze la Serviciul cadastral teritorial 

mun. Bălți a IP „Agenția Servicii Publice” privind introducerea modificărilor corespunzătoate 

în registrul bunurilor imobile. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 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 comisisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț    

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi               Irina Serdiuc 
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