
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/27 

din 10.02.2023 

 

 

Cu privire la oferirea superficiarilor 

acordului pentru lucrările de construcție 

planificate 

 În conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. b) - e) din Legea RM nr.436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, ținînd cont de art. 29, alin. (1), lit. k) din Legea menționată în 

privința atribuțiilor primarilor unităților administrativ-teritoriale de eliberare a autorizațiilor 

prevăzute de lege, în baza art. III al Legii RM nr.323 din 24.11.2022 pentru modificarea unor 

acte normative, întru asigurarea exercitării procedurii de emitere a actelor permisive în 

construcție în corespundere cu Legea RM nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcție, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se împuternicește primarul mun. Bălți, în scopul emiterii în modul stabilit de legislație a 

certificatelor de urbanism pentru proiectare, să ofere superficiarului acordul scris din numele 

proprietarului terenului municipal pentru lucrările de construcție planificate, în conformitate 

cu prevederile contractului de superficie înregistrat în Registrul bunurilor imobile și 

documentației de urbanism. 

2. Se împuternicește primarul mun. Bălți, în scopul emiterii în modul stabilit de legislație a 

autorizațiilor de construire, să ofere superficiarului acordul scris din numele proprietarului 

terenului municipal pentru lucrările de construcție planificate, în conformitate cu prevederile 

contractului de superficie înregistrat în Registrul bunurilor imobile și documentației de proiect 

avizate și verificate. 

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

termen de 30 de zile de la dată comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al 

RM nr.116/2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului; 

pentru drept și disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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