
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 

от __________2018 г. 

Проект 

Перевод 
Об утверждении мирового соглашения с  

„Glorin Inginering” SRL 

 

 На основании ст. 14 часть (2) п. j) Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., ст. 7 часть (5) п. d) Закона о концессиях № 534-XIII от 13.07.1995 г. 

ст. 36 часть (1) Закона о частно-государственном партнерстве № 179-XVI от 10.07.2008 г., 

ст. 1331 Гражданского кодекса № 1107-XV от 06.06.2002 г.; 

Рассмотрев письма Компании „Glorin Inginering” S.R.L. № 02 от 11.01.2018 г., № 157 от 

10.05.2018 г., № 283 от 03.08.2018 г., № 478 от 06.12.2018 г. об утверждении мирового 

соглашения между Советом мун. Бэлць и „Glorin Inginering” S.R.L. с целью разрешения 

спора в гражданском процессе № 2c-74/2017 (09-2c-5471-05042017) который находился на 

рассмотрении Суда мун. Бэлць центральный офис по иску Совета мун. Бэлць к „Glorin 

Inginering” S.R.L. о взыскании долга по оплате роялти, принимая во внимание результаты 

переговоров проведенных между сторонами спора, 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект мирового соглашения между Советом мун. Бэлць и „Glorin 

Inginering” S.R.L. с целью разрешения спора в гражданском процессе № 2c-74/2017 (09-

2c-5471-05042017) который находился на рассмотрении Суда мун. Бэлць центральный 

офис по иску Совета мун. Бэлць к „Glorin Inginering” S.R.L. о взыскании долга по 

оплате роялти согласно приложению. 

2. Уполномочить представителя Совета мун. Бэлць глваного специалиста Юридического 

управления г-на Олега Ляху подписать от имени Совета мун. Бэлць мировое 

соглашение, указанное в п. 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу решения Совета мун. Бэлць № 10/46 от 26.10.2017 г. „Об 

утверждении проекта мирового соглашения с ООО „Glorin Inginering” и № 13/28 от 

14.12.2017 г. „О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета 

муниципия Бэлць  № 10/46 от 26.10.2017 г. „Об утверждении проекта мирового 

соглашения с ООО „Glorin Inginering”. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; по 

праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на  XVI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць       

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ___  от ______2018 г. 

 

 

 

Tranzacție de împăcare 

 

„___”________ 2018                                                                                        mun. Bălți 

 

 

Părțile:  

Consiliul mun. Bălți, în continuare Reclamant, cu sediul: mun. Bălți, piața 

Independenței, 1, în persoana reprezentantului dlui Leahu Oleg, pe de o parte, și „Glorin 

Inginering” S.R.L., în continuare Pârât, cu sediul: mun. Bălți, str. 31 August, 20A, în 

persoana directorului, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat 

prezenta tranzacție privind următoarele: 

În fapt,  

În procedura Judecătoriei Bălți sediul Central s-a aflat pe rol cauza civilă la cererea de 

chemare în judecată înaintată de Consiliului mun. Bălți către „Glorin Inginering” S.R.L. 

privind încasarea datoriei la plata redevenței și penalităților (dosarul nr. 2c-74/2017). 

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți sediul Central din 05.11.2018 (dosarul nr. 2c-74/2017) 

cererea de chemare în judecată a fost admisă, dispunându-se încasarea din contul „Glorin 

Inginering” S.R.L. în beneficiul Consiliului mun. Bălți a datoriei și penalităților în suma 

totală de 2340265,00 lei. 

Conform prezentei tranzacții întru soluționarea litigiului sus indicat, în urma 

negocierilor purtate, în conformitate cu prevederile Codului civil nr. 1107-XV din 

06.06.2002, Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003 şi Codului de 

executare nr. 443-XV din 24.12.2004, precum şi în scopul şi efectele ce rezultă din 

legislația în vigoare părțile au convenit asupra următoarelor clauze: 

 

I. Declarații: 

II.  

I.1. Părţile declară că: 

 cunosc circumstanțele cauzei și materialele pe care sunt fondate pretențiile; 

 au avut timp şi posibilitatea să studieze materialele cu privire la problema în cauză 

şi să recurgă la asistență juridică profesională; 

 „Glorin Inginering” S.R.L. recunoaște și confirmă că la momentul încheierii 

prezentei tranzacții, datoria față de Reclamant în baza Contractului de concesiune 

nr. 3 din 01.11.2013, aprobat prin deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 8/29 din 

26.09.2013 și nr. 10/55 din 31.10.2013, constituie pentru perioada 01.11.2013 – 

31.12.2016 suma în mărime de 2340265,00 (două milioane trei sute patruzeci 

mii două sute șaizeci și cinci) lei. 

 

II. Angajamentele părților: 

 

- II.1. Părțile prezentei tranzacții, au convenit asupra faptului că Pârâtul se obligă să 

achite creanța formată în sumă de 2340265,00 (două milioane trei sute patruzeci 

mii două sute șaizeci și cinci) lei în termen de până la 21.01.2019. 

II.2. După efectuarea achitărilor, Părţile vor întocmi, semna şi ștampila un act de 

verificare. 



II.3. Părțile de comun acord au decis modificarea începând cu data de 21.01.2019, cu 

condiția achitării de către SRL „Glorin Inginering” a datoriei de 2340265,00 (două 

milioane trei sute patruzeci mii două sute șaizeci și cinci) lei, a pct. 5.1. din Contractul 

de concesiune nr. 3 din 01.11.2013 care va avea următorul cuprins:   

„5.1. Compensarea pentru concesiune (redevența concesiunii) se stabilește în forma 

pecuniară fixă în mărime de 810000 (opt sute zece mii) lei pentru fiecare an contractual.   

În fiecare an contractual, redevența fixă se indexează cu 5 (cinci) % și se achită în 

termen de 120 (una sută douăzeci) zile de la începutul fiecărui an calendaristic pentru 

anul contractual precedent.”. 

La fiecare 3 (trei) ani contractuali, suma redevenței concesiunii fixe în mărime de 

810000 lei crește cu suma egală de 5 (cinci) % din suma de 810 000 lei cu indexarea și 

achitarea ei ulterioară conform condițiilor și termenelor indicate în pct. 5.1.”.   

 II.4. Consiliul mun. Bălți  acceptă stingerea de către „Glorin Inginering” S.R.L. a 

datoriei formate, în condiţiile p. II.1 – II.2. a prezentei tranzacții. Părțile de comun acord 

acceptă modificarea pct. 5.1. Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013.  

În cazul executării corespunzătoare de către „Glorin Inginering” S.R.L. a 

prevederilor prezentei tranzacții, plata redevenței concesiunii conform Contractului de 

concesiune nr. 3 din 01.11.2013, începând cu 01.01.2019 și pentru perioadele ulterioare 

va fi calculată și efectuată în condițiile pct. II.3 din prezenta tranzacție. 

 

III. Consecințele nerespectării Tranzacției: 

 

III.1. Dacă Pârâtul nu va respecta obligațiile stabilite de Părți în p. II.1 – II.3. a 

prezentei Tranzacții de împăcare în partea ce ține de respectarea obligațiilor de plată: 

reclamantul va face uz de dreptul de executare silită a prezentei tranzacții în conformitate 

cu prevederile art.1331-1338 din Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. art. 60, 

212 Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003. 

  

IV. Efectele Tranzacției 

 

IV.1. Semnând prezenta tranzacție de împăcare, părţile înţeleg că litigiul aflat pe rol 

în instanţa de judecată încetează atât de fapt, cât şi de drept. Totodată, părțile acceptă 

redacția nouă a pct. 5.1. din Contractul de cocesiune nr. 3 din 01.11.2013.  

IV.2. Tranzacția de împăcare, semnată de părţile litigiului, va fi transmisă instanţei 

de judecată şi va servi temei juridic de încetare a procesului în temeiul art. 265 din 

Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003. După semnarea tranzacției de 

împăcare, nici o parte nu va mai putea pretinde celeilalte părţi executarea altor obligaţii 

decât cele prevăzute în tranzacție în legătură cu raportul litigios stins prin prezenta 

tranzacție.  

IV.3. După confirmarea tranzacției de către instanță, în caz de neexecutare 

corespunzătoare, aceasta devine  executorie cu aplicarea cap. III  a prezentei tranzacții și 

normelor civile și procesual civile. 

 

V. Alte clauze 

 

V.1. Părţile sunt în deplină cunoştinţă de cauză şi nu au, cu privire la obiectul litigiului, 

una faţă de alta careva pretenţii, altele decât cele deja formulate. 

V.2. Părţile au examinat toate actele care stau la baza prezentei tranzacţii şi le consideră 

valabile. Părţile nu contestă valabilitatea nici unui înscris, (act, acord, notificare, calcul 

etc.) pe care se bazează prezenta tranzacţie. Părţile acoperă în întregime nulitatea 

titlurilor pe care se fondează prezenta tranzacţie. 



V.3. Prezenta tranzacţie este rezultatul negocierii dintre Părţi, având autoritatea lucrului 

judecat, este executorie, în condiţiile legislației civile, şi exclude pe viitor posibilitatea 

unui litigiu cu privire la obiectul său.  

V.4. Prezenta tranzacţie este întocmită în 3 exemplare în limba română, câte un exemplar 

pentru părți și un exemplar pentru instanța judecătorească. 

 

 

        PĂRŢILE 

 

Reclamant  Pârât 

Consiliul mun. Bălți „Glorin Inginering” S.R.L. 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


