
 

 

    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 

от __________2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении проекта мирового соглашения 

 с г-ном Чилик Г.П. и г-жой Чилик О.Н. 

       
             В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, Гражданским Кодексом РМ, Постановлением Правительства РМ 

№ 1428 от 16.12.2008 года «О купле – продаже и сдаче внаем/аренду прилегающих 

земельных участков» c последующими изменениями и дополнениями, рассмотрев 

обращения  г-на Чилик Г.П. от 15.01.2018 года и № 25 от 15.03.2018 года об оформлении 

земельных отношений на участок земли площадью 137,3 кв.м. по ул. Шт. чел Маре ши 

Сфынт,  занятый строением частной собственности, принимая во внимание, что в 

производстве суда мун. Бэлць находится на рассмотрении судебное дело по иску Чилик Г. 

и Чилик О. против Совета мун. Бэлць (№ 09-3-1402-23022016), и учитывая, что в ходе 

проведенных переговоров стороны пришли к выводу заключить мировое соглашение, - 

  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект мирового соглашения с г-ном Чилик Г.П. и г-жой Чилик О.Н 

согласно приложению. 

2. Уполномочить представителя Совета мун. Бэлць г-жу Самотугину Ярославну 

подписать мировое соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения. 

3. Уполномочить и.о. примара мун. Бэлць г-на Николая Григоришина заключить 

договор аренды на земельные участки общей площадью 137,3 кв.м. по ул. Шт. чел 

Маре ши Сфынт и ул. Михай Витязул сроком на 20 лет и установить годовую 

арендную плату в размере 10 % от нормативной стоимости земельных участков  после 

выполнения обязательств, предусмотренных в проекте мирового соглашения.   

4. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк, в 15-дневный срок, 

направить в адрес г-на Чилик Г.П. и г-жи Чилик О.Н. копию настоящего решения.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на  __________ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць       

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№________ от ________2018г. 

 

 

 

TRANZACŢIE DE ÎMPĂCARE 

 
mun. Bălţi                                                                                                         
«___»________2018 

 

      Consiliul mun.Bălţi, cu sediul în mun.Bălţi, str.Independenţei 1, reprezentat de 
__________________________________________________________________________
___ 

      Primăria mun.Bălţi, cu sediul în mun.Bălţi, str.Independenţei 1, reprezentată 

de________________________________________________________________ pe de o 

parte 

şi 

      Cilic Gheorghe şi Cilic Olga, cu domiciliul în mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.34/38, pe 

de o parte, 

în prezenţa mediatorului Gherasim Angela, care activează în baza Hotărîrii Consiliului de 

Mediere Nr.10 din 06.05.2014, cu sediul în mun.Bălţi, str.Moscovei 19, au convenit la 

încheierea prezentei tranzacţii de împăcare, în conformitate cu art.61, 212 CPC RM, art. 25 al 

Legii nr.137 din 03.07.2015 „Cu privire la mediere". 

        Obiectul prezentei tranzacţii constă, în soluţionarea litigiului, obiectul cauzei civile 

nr.09-3-1402-23022016, aflat pe rolul Judecătoriei mun. Bălţi, intentat la cererea de chemare în 

judecată înaintată de Cilic Gheorghe şi Cilic Olga către Consiliul mun. Bălţi şi Primăria 

mun.Bălţi, privind anularea Deciziilor Consiliului mun.Bălţi nr. 15/39 şi 15/40 din 12.11.2015, 

cu obligarea Consiliului mun.Bălţi şi Primăriei mun.Bălţi, de a transmite în proprietate lotul de 

teren, aferent construcţiei amplasate pe str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, mun.Bălţi, regiunea nr.57 

(centru) şi cererea reconvenţională înaintată de Consiliul mun.Bălţi şi Primăria mun.Bălţi, cu 

privire la rezelierea contractului de arendă a lotului de teren amplasat pe str.Ştefan cel Mare 

(reg.opririi centrale) nr.263 din 08.07.2015, încheiat între SRL„Casa Comercială Bulgară" şi 

Primăria mun.Bălţi; rezelierea contractului de arendă a lotului de teren amplasat pe str.Ştefan cel 

Mare (reg. opririi centrale) nr.l 13 din 24.04.2015 şi 114 din 24.04.2015; anularea autorizaţiei de 

construcţie nr.95 din 27.05.2014, anularea p.17 din anexa nr.33 din Decizia Consiliului 

mun.Bălţi nr.6/47 din 27.06.2013; anularea p.12 din anexa nr.30 la Decizia Consiliului 

mun.Bălţi nr.3/14 din 16.04.2015. 

  • 
A
 

Părţile au încheiat prezenta Tranzacţie de împăcare, cu privire la următoarele: 

1. Prezenta tranzacţie de împăcare este încheiată de părţi în conformitate cu art. 60, 

212, 265 CPC al RM, 1331, 1414 CC al RM, art. 25 a Legii nr.137 "Cu privire la mediere", 

cu scopul soluţionării amiabile a litigiului apărut. 

2. În temeiul prezentei tranzacţii de împăcare, părţile au ajuns la următorul acord: 



- Cilic Gheorghe şi Cilic Olga, renunţă la capătul de cerere privind anularea Deciziilor 

Consiliului mun.Bălţi nr.l5/39 şi 15/40 din 12.11.2015; privind obligarea Consiliului 

mun.Bălţi şi Primăriei mun.Bălţi, de a transmite în proprietate lotul de teren, aferent 

construcţiei amplasate pe str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, mun.Bălţi, regiunea nr.57 (centru) 

nr.cadastral 0300304.664.01; 

- Consiliul mun.Bălţi şi Primăria mun.Bălţi, renunţă la capătul de cerere privind, 

rezelierea contractului de arendă a lotului de teren amplasat pe str.Ştefan cel Mare (reg.opririi 

centrale) nr.263 din 08.07.2015, încheiat între SRL„Casa Comercială Bulgară" şi Primăria 

mun.Bălţi; rezelierea contractului de arendă a lotului de teren amplasat pe str.Ştefan cel Mare 

(reg. opririi centrale) nr.113 din 24.04.2015 şi 114 din 24.04.2015; anularea autorizaţiei de 

construcţie nr.95 din 27.05.2014, anularea p. 17 din anexa nr.33 din Decizia Consiliului 

mun.Bălţi nr.6/47 din 27.06.2013; anularea p.12 din anexa nr.30 la Decizia Consiliului mun.Bălţi 

nr.3/14 din 16.04.2015; 

3. Prin semnarea şi aprobarea prezentei tranzacţii, Consiliul mun.Bălţi, îşi exprimă acordul 

privind transmiterea în arendă a bunului imobil, şi anume lotul de teren cu suprafaţa totală 

0,0028 ha, cu nr.cadastral 0300304.783, lotul de teren cu suprafaţa cu suprafaţa de 0,0099 ha din 

suprafaţa totală de 0,5587 ha, cu nr.cadastral 0300304.664, și lotul de teren cu 0,00103 m.p. lui 

Cilic Gheorghe şi Cilic Olga, la un preţ de 500 000.00 lei; 

4. Prin semnarea prezentei tranzacţii Primăria mun.Bălţi, se obligă să încheie cu Cilic 

Gheorghe şi Cilic Olga, contractul de arendă pe lotul de teren, cu suprafaţa totală 0,0028 ha, cu 

nr.cadastral 0300304.783, pe lotul de teren cu suprafaţa de 0,0099 ha din suprafaţa totală de 

0,5587 ha, cu nr.cadastral 0300304.664, și lotul de teren cu 0,00103 ha la un preţ de 500 000.00 

lei;  

5. La rîndul său Cilic Gheorghe şi Cilic Olga, se obligă să achite integral, potrivit condiţiilor 

contractuale preţul arendei a lotului de teren, care a fost stabilit prin negocierile între părţi şi 

constituie suma de 500 000,00 lei. Suma de 500 000,00 lei va fi achitată în termen de 15 zile din 

data semnării tranzacției de împăcare. 

6. Părţile solicită confirmarea prezentei tranzacţii, şi dispunerea încetării procesului civil, 

obiectul dosarului civil nr.09-3-1402-23022016, aflat pe rolul Judecătoriei mun. Bălţi, intentat 

la cererea de chemare în judecată înaintată de Cilic Gheorghe şi Cilic Olga către Consiliul mun. 

Bălţi şi Primăria mun.Bălţi, privind anularea Deciziilor Consiliului mun.Bălţi nr.15/39 şi 15/40 

din 12.11.2015, cu obligarea Consiliului mun.Bălţi şi Primăriei mun.Bălţi, de a transmite în 

proprietate lotul de teren, aferent construcţiei amplasate pe str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 

mun.Bălţi, regiunea nr.57 (centru) şi cererea reconvenţională înaintată de Consiliul mun.Bălţi şi 

Primăria mun.Bălţi, cu privire la rezelierea contractului de arendă a lotului de teren amplasat pe 

str.Ştefan cel Mare (reg.opririi centrale) nr.263 din 08.07.2015, încheiat între SRL,,Casa 

Comercială Bulgară" şi Primăria mun.Bălţi; rezelierea contractului de arendă a lotului de teren 

amplasat pe str.Ştefan cel Mare (reg. opririi centrale) nr.l 13 din 24.04.2015 şi 114 din 

24.04.2015; anularea autorizaţiei de construcţie nr.95 din 27.05.2014, anularea p. 17 din anexa 

nr.33 din Decizia Consiliului mun.Bălţi nr.6/47 din 27.06.2013; anularea p.12 din anexa nr.30 la 

Decizia Consiliului mun.Bălţi nr.3/14 din 16.04.2015. 

7. Consecinţele juridice de încetare a procesului pe litigiul în cauză, prevăzute de art. 212, 265, 

266 CPC al RM, art. 25 a Legii nr.l37 "Cu privire la mediere", în legătură cu încheierea 

prezentei tranzacţii, ne sunt cunoscute. 

8. Prezenta tranzacţie reprezintă voinţa liber exprimată şi neviciată a părţilor confirmate prin 

semnăturile proprii şi intră în vigoare de la data semnării. 

9. Prezenta tranzacţie este întocmită în şase exemplare, câte unul pentru părţi şi pentru instanţa 

de judecată. 



Primăria mun. Bălţi 

reprezentată de ________________ 

în baza ________________ 

 

L.Ş. 

 

Consiliul mun.Bălţi  

reprezentat de ________________ 

în baza ________________ 

 

L.Ş. 

 

Gheorghe CILIC ________________, 

Olga CILIC________________ 

 

sediul: mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.34/38 

 

Mediator Gherasim Angela ________________ 

 

L.Ş. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 


