
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului tranzacţiei  

de împăcare cu SA „Constructorul”   

         

În conformitate cu art. 14 alin. 3  Legii RM privind administraţia publică locală Nr. 436-

XVI din 28.12.2006,  Codul Civil al RM, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 „Cu 

privire la vînzarea - cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente” cu completările şi 

modificările ulterioare, luînd în considerare că în procedura judecătoriei se află la examinare 

dosarul civil iniţiat de Consiliul, Primarul și Primăria mun.Bălți vs SA,,Constructorul (nr. 09-2c-

6247-23042018) şi ţinînd cont că în urma negocierilor petrecute părţile au convenit la încheierea 

tranzacţiei de împăcare,- 

 

Consiliul municipal Bălţi  DECIDE:  

  

1. Se aprobă proiectul tranzacţiei de împăcare cu SA „Constructorul” , conform anexei. 

2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului mun. Bălţi dna Samotughina Iaroslavna să 

semneze tranzacţia de împăcare indicată în punctul 1 al prezentei decizii. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc, în termen de 15 zile, să expedieze 

în adresa SA „Constructorul” copia prezentei decizii.  

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ______ din ___________ 2018 

 

 

TRANZACŢIE DE ÎMPĂCARE 

 
________________ 2018                                                                                                                                 mun. Bălţi 

 

 

I.Părţile:     

1.  Primarul, Primăria si Consiliul Municipal Bălţi, mun. Balti, str. Independenţei, 1, în calitate 

de reclamant,  şi 

2. SA „Constructorul”, cu sediul: mun. Bălţi, str. M. Viteazul 6, IDNO 1003602001719, 

directorul societaţii Molosag Mihail, care acţioneaza în temeiul Statutului societaţii, în calitate de 

pîrît,  

 

au încheiat prezentul Acord în conformitate cu art.1331 Cod Civil si art. 61, 212, 265, 266 CPC, 

convenind astfel să soluţioneze litigiul dintre ei, în legatură cu cererea înaintata în judecata de 

Primarul, Primăria, Consiliul Municipal Bălţi  către  SA „Constructorul”, privind încasarea 

datoriei. 

 

II.Obiectul Acordului 

2.1. Obiectul Acordului este soluţionarea litigiului, care se afla la examinare în cadrul dosarului 

nr. 09-2c-6247-23042018, aflat pe rolul Judecătoriei mun. Balti, la judecatorul dna Svetlana 

Ghercavii. 

 

Reclamantul a solicitat prin cererea de chemare în judecata: 

1.Obligarea SA „Constructorul”, să achite datoria în suma de 340 937 (trei sute patruzeci mii 

noua sute trezeci si sapte), 66 lei. 

 

2.2. În vederea încetarii acestui proces, şi avînd în vedere faptul că, părţile au convenit în cadrul 

negocierii condiţiilor tranzacţiei de împacare, asupra urmatoarelor: 

 

2.2.1. Reclamantul Primarul, Primăria si Consiliul mun. Bălţi, renunţă la toate capetele de 

pretenţii din cererea sa de chemare in judecată, stipulate in p.2.1. din prezenta tranzacţie. 

 

2.2.2. Primarul, Primăria si Consiliul mu. Bălţi  în schimbul pretenţiilor sale primeşte de la SA 

„Constructorul”, în contul achitării sumei de 340 937 (trei sute patruzeci mii noua sute trezeci si 

şapte) 66 lei, cu titlu de sume datorate în baza Contractului de vinzare-cumparare a terenului din 

03.11.2006 si 05.11.2006, apartamentul nr. 72, din str. Decebal 121/2A, nr. cadastral : 

0300209954, preţul de evaluare - 402 817 (patru sute două mii opt sute saptesprezece) lei. 

Certificatul eliberat de Serviciul Cadastral Teritorial „Bălţi” din 12.07.2018 si Raportul de 

evaluare a proprietăţii imobiliare nr. 89 din 31 iulie eliberat de Agentia Imobiliara „Favorit 

Imobil” SRL (anexa nr. 1, 2). 

 

2.2.3. Apartamentul va fi predat dupa semnarea prezentei Tranzacţii de Împacare în termen de 30 

zile.  

 

2.2.4. SA „Constructorul”, prin prezenta Tranzacţie de  Împacare,  transmite  toate drepturile de 

proprietate asupra apartamentului nr. 72, din str. Decebal 121/2A, inregistrate de Serviciul 

cadastral teritorial „Bălţi”, nr. cadastral :0300209954, preţul de evaluare - 402 817(patru sute 

doua mii opt sute saptesprezece) lei, iar Primarul, Primăria si Consiliul mun. Balti, preia toate 

drepturile si obligaţiile asupra lui. 

 

2.2.5. Obligaţiile ce rezulta din Contractul de vinzare-cumparare a terenului din 03.11.2006  



si 05.11.2006, încheiat dintre Primarul, Primăria si Consiliul mun. Balti  şi SA „Constructorul”, 

cu privire la datoria SA „Constructorul” către Primăria si Consiliul mun. Bălţi, în sumă 340 937 

(trei sute patruzeci mii noua sute trezeci si sapte) 66 lei, se consideră stinse. 

 

2.2.6. SA „Constructorul” nu pretinde la restituirea de către reclamant a sumei ce constitue 

diferenţa dintre costul apartamentului şi suma datorata de către pîrît, în mărime 61 879,34 lei. 

 

III. Clauze finale 
3.1. Prezenta Tranzacţie reprezintă voinţa liberă şi neviciata a partilor si înlatură orice alta 

inţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui şi, ca urmare, au lichidat, 

irevocabil, orice pretenţii izvorite din litigiul sus-mentionat, acesta fiind in mod definitiv si 

irevocabil stins. 

 

3.2. Partile solicita instanţei de judecata confirmarea prezentei Tranzacţii de Împăcare şi 

dispunerea încetării procesului civil prin încheierea instantei de judecată în ordinea pevăzută de 

art. 212 CPC. 

 

3.3. Părţile cunosc conţinutul şi efectele prevăzute de art. 169, lit.b); art. 212 si art. 266 din CPC 

RM. 

 

3.4. Nici o parte nu poate rezilia prezenta tranzacţie. 

 

3.5. Prezenta Tranzactie de Împacare, cu anexele nr. 1, 2, care sunt parte integranta, a fost 

încheiata în 3 (trei) exemplare originale, dintre care cîte unul pentru fiecare parte şi unul pentru 

instanta de judecată. Toate exemplarele au aceiasi putere juridică şi intra in vigoare de la data 

confirmării acesteia de catre instanta de judecată. 

 

Semnăturile părţilor: 

 

 

Primarul, Primăria  

si Consiliul mun. Bălţi 

reprezentant                                                               _____________________________ 

 

 

 

SC „Constructorul” SA, 

reprezentant                                                              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la tranzacția de împăcare aprobată 

prin decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ____ din ___________ 2018 

 

 
 



Anexa nr. 1 

la tranzacția de împăcare aprobată 

prin decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ____ din ___________ 2018 

 

 



 
 


