
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2023 

 

 

Proiect 

  

Cu privire la examinarea cererii prealabile a 

 din  înregistrate în primăria 

mun. Bălți cu nr.  din  
 

În conformitate cu alin. (3) art. 14 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Cu privire la 

administrația publică locală», art. 3, 4 al Legii RM nr. 523-XIV din 16.07.1999 «Cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale», Legea RM nr. 1543 din 25.02.1998 

cadastrului bunurilor imobile, Hotărârea Guvernului RM nr. 984 din 21.09.1998 «Cu privire la 

unele măsuri pentru urgentarea procesului de împroprietărire», examinând cererea prealabilă a 

   nr.  din  privind anularea parțială a deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr. 6/34 din 29.06.2017 «Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe 

lângă casă, modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/23 din 11.05.2017 “Cu privire la 

transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă, modificarea deciziei Consiliului 

mun.Bălți nr. 2/9 din 23.02.2017 “Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lângă 

casă și abrogarea parțială a unor decizii a Consiliului mun. Bălți” și abrogarea parțială a deciziei a 

Consiliului mun.Bălți nr. 28/10 din 25.07.2002 “Cu privire la transmiterea în proprietate a 

terenurilor de pe lângă casă” și abrogarea parțială a unor decizii a Consiliului mun.Bălți”, și luând 

în considerație rezultatele audienței    în cadrul ședinței comisiei funciare din 

22.11.2022, – 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se satisface cererea prealabilă a    din  înregistrată în primăria 

mun. Bălți cu nr.  din . 

2. În anexa nr. 18 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/34 din 29.06.2017 se exclude rândul 

nr. 17. 

3. Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi inițierea procedurii judiciare privind anularea 

titlului de autentificare a dreptului asupra pământului din 11.07.2017, situat pe str. 

,  (numărul cadastral ), eliberat deținătorului   

 . 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, 43) în 

termen de 30 de 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 şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                    

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 




