
         Republica Moldova                                                             Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI           СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           piața Independenţei, 1                      площадь Индепенденцей, 1 

           MD-3100, m. Bălţi,          МD-3100, м. Бэлць, 

           Republica Moldova          Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________                                                                            
 

 La Nr. ____________de la_______________________                                                      Proiect 

 

Executorului Judecătoresc Romah Oleg 

     În conformitate cu art. 27 a Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

Consiliilor locale şi raionale, aprobat prin  Legea № 457-XV din 14.11.2003, adresarea Dvs nr. 

nr. 274 din  25.01.2018, privind obligarea Consiliul mun. Bălți să încheie  contractele de 

locațiune a terenului pe care sunt amplasate gheretele nr. 1, 11 și 16, piața Vasile Alecsandri 

mun. Bălți, a fost examinată în cadrul şedinţei a ____ extraordinare a Consiliului mun. Bălţi 

din ______2018. 

În acest sens Vă informăm că Consiliul mun. Bălți a emis decizia la data de 28.07.2011 

nr. 3/69 ”Cu privire la încheierea contractelor de locațiune a sectorului de teren cu dl I. 

Ungureanu și dna A. Postnaia prin intermediul licitației publice”.  

Dar la data de 21.06.2012 în decizia  CMB nr. 3/69 au fost modificate pct. 2 care 

stipulează că ”se perfectează relațiile funciare cu dl. I Ungureanu pe sectoarele de teren ce se 

referă la domeniul public prin încheierea contractelor de arendă ale terenurilor, conform 

anexei” și pct. 3 ”se împuternicește primarul mun. Bălți dl Vasile Panciuc în termen de o lună 

să semneze contractele de arendă a sectoarelor de teren, conform anexei”.  

De către Primăria mun. Bălți au fost perfectate contractele de arendă a sectoarelor de 

teren și remise în adresa dlui I. Ungureanu cu scrisoare de însoțire, înregistrată cu nr. U-

1271/23 din 12.11.2012. Ulterior de către dl I. Ungureanu nu au fost prezentate contractele de 

arendă a sectoarelor de teren semnate. Prin acest act el singur a refuzat să fie executată Decizia 

Curții Supreme de Justiție din 25.05.2011. 

Conform articolului 83 al Codului de executare procedura de executare încetează în 

cazul în care: a) obligaţia a fost stinsă; g) creditorul a renunţat la executare. 

Având în vedere cele expuse anterior şi ţinând cont de prevederile Codului de 

executare, care expres prevede încetarea procesului de executare ÎN CAZUL ÎN CARE 

OBLIGAȚIA A FOST STINSĂ ȘI CREDITORUL A RENUNȚAT LA EXECUTARE, fapt 

dovedit  prin actele emise de către Consiliul municipal Bălți și scrisoarea de însoțire a 

contractelor de arenda nr. U-1271/23 din 12.11.2012.  

Susținem că Dumnevoastră neîntemeiat continuați procesul de executare, necătînd la 

faptul că Decizia Curții Supreme de Justiții din 25.05.2011 a fost executată și dl I. Ungureanu a 

fost înștiințat despre acest fapt.  

Examinînd adresarea Dvs Consiliul mun. Bălți a concluzionat că Decizia Curții 

Supreme de Justiții din 25.05.2011 este executată.  

 

Preşedintele şedinţei a _____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

Executorul: Şef al Direcției Juridice V. Balan 

0 (231) 562365 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


