
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 17/4
din 09.12.2022

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului
mun. Bălți nr. 17/9 din 19.07.2001 „Privind transmiterea în
proprietate a loturilor de pământ de pe lângă casă” și stingerea
titlului de autentificare a dreptului deținătarului de teren din 27.09.2001
din str. , cu nr. cadastral

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administrația publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998,
Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru RM nr.110 din 05.09.2016, examinând cererea

 nr.  din 18.05.2022 și luând în considerare informația din registrul
bunurilor imobile, referitoare la bunurile imobile de pe str. , cu numărul cadastral

,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică p. 41 din anexa nr. 2 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 17/9 din 19.07.2001
„Privind transmiterea în proprietate a loturilor de pământ de pe lângă casă”, după cum
urmează:
- în colonița 4 fraza” ” se exclude;
- în colonița 6 cifrele ”1/3” se exclud.

2. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc, în termen de 15 zile, să expedieze
în adresa Serviciul Cadastral Teritorial mun.Bălți IP ”Agenția Servicii Publice” și 

 copiile prezentei decizii pentru inițierea procedurii de stingerea în registrul
bunurilor imobile a titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 27.09.2001
str.  cu numărul cadastral .

4. 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.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului.

Preşedintele şedinţei a XVII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi Cristina Craevscaia-Derenova

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului
municipal Bălţi Irina Serdiuc
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