
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

Cu privire la expunerea sectoarelor  

de teren la licitaţie publică 

 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2), lit. c), d) din Legea RM privind administraţia publică 

locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codului Funciar al RM, Legea RM cu privire la 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 - XVI din 04.05.2007, Legea RM cu 

privire la preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 - XIII din 

25.07.1997 cu completările şi modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 

10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare și cu 

reducere” cu modificările și completările ulterioare şi luînd în considerare documentele 

urbanistice, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite vînzarea dreptului de arendă a sectoarelor de teren pe calea desfăşurării 

licitaţiei publice conform anexei. 

2. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi dl Nicolai Grigorişin: 

2.1. să semneze planurile geometrice a sectoarelor de teren; 

2.2. să petreacă licitaţia publică pentru vînzarea dreptului de arendă a sectoarelor de teren, 

conform anexei; 

2.3. să perfecteze şi să semneze contractele de arendă în termen de 30 de zile de la data 

semnării proceselor verbale de negociere, conform anexelor. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



                                         Anexă  

la decizia Consiliului municipal Bălţi 

                                                                                                                                                                           nr.____ din ________________2019 

 

 

  

Nr. 

c/o 

Adresa terenului 

nr. cadastral 

Modulfolosirii 

sectorului de teren 

 

Suprafaţa  

terenului  

Preţul  

normativ, 

lei 

Procentul   

din preţul 

normativ (%) 

Termenul 

arendei în 

(ani) 

1 2 3 4 5 6 8 

1 str. Al. cel Bun 

(reg. bunului imobil nr. 5) 

03002011175 

Reconstrucţia oprirei transportului public în 

complex cu obiect comercial 

77 

m.p. 

12930,59 10 5 

2 str. Sofiei 

(reg. bunului imobil nr. 2/A) 

0300101752 

  Pentru construcţie 

(obiect cu caracter comercial) 

50 

m.p. 

7233,90 10 5 

3 piaţa V.Alecsandri 

0300304766 

    Pentru construcţie 

(reconstruirea obiectului comercial) 

119 

m.p. 

26901,05 10 5 

4 str. Şt. cel Mare 

(reg. bunului imobil nr. 14/3) 

0300206541 

Pentru amenajarea terasei 84 

m.p. 

18988,98 10 5 



 


