
1 

 

Proprietatea municipală –  
principala componentă  a bazei economice  

a administrației publice locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport de sinteză 

privind starea proprietății municipale 

conform rezultatelor inventarierii pentru 

anul 2018 

 

Primăria mun. Bălți 

2019



2 

 

1. Introducere 

 

Conceptul de proprietate municipală a fost consolidat de Constituția RM, 

Codul Civil al RM, Codul Funciar al RM, Legea RM privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007. În 

corespundere cu Constituția în vigoare sunt recunoscute și protejate în modalitate 

egală formele de proprietate privată și publică. În acest fel, Constituția a consolidat 

disponibilitatea proprietății municipale și egalitatea ei cu alte forme de proprietate, 

precum și a înzestrat autoritățile publice locale cu dreptul de autogestiune a acestei 

proprietăți. Proprietatea municipală este constituită din active, în baza cărora 

autoritățile publice locale își exercită dreptul de posesiune, folosință și dispoziție. 

Astfel, proprietatea municipală reprezintă o formă de proprietate independentă, ce 

diferă de proprietatea de stat prin faptul că, aceasta este controlată de autoritatea 

publică locală, care nu este autoritate de stat. Proprietatea municipală este 

constituită din bunuri, ce sunt atribuite domeniului public, și bunuri, atribuite 

domeniului privat. 

În procesul de administrare a proprietății municipale sarcinile de bază a 

autorităților publice locale sunt în special: realizarea inventarierii tuturor obiectelor 

patrimoniale, formarea unui buget municipal educațional și a bazei informaționale 

pentru crearea condițiilor stabile de dezvoltare a relațiilor de piață.  

Proprietatea municipală reprezintă fundamentul, în baza căruia, își desfășoară 

activitatea întreprinderile municipale, instituțiile publice și bugetare în domeniul 

prestării locuitorilor orașului a serviciilor comunale, de transport, de exploatare la 

întreținere a fondului locativ, în domeniul educației, sănătății, culturii, sportului și 

bunăstării sociale a cetățenilor. 

Una din sarcinile autorităților publice locale este crearea unei surse unice de 

informații în domeniul gestionării eficiente și operative a proprietății, care să 

promoveze utilizarea direcțiilor progresive în administrarea proprietății, precum și 

utilizarea rațională a proprietății municipale în condițiile economiei de piață. 

 

2. Asigurarea realizării inventarierii proprietății municipale 

În scopul realizării administrării operative și eficiente a proprietății municipale 

este necesară deținerea informației fiabile privind compoziția, starea calitativă și 

scopul funcțional posibil al proprietății municipale. Majoritatea datelor necesare sunt 

colectate prin organizarea permanentă a inventarierii proprietății municipale. Scopul 
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de bază a inventarierii proprietății municipale constă în organizarea evidenței și 

controlului existenței, utilizării și dispoziției obiectelor proprietate municipală.  

 

Conform art. 77 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XV 

din 28.12.2006 și întru executarea dispoziției primarului municipiului Bălți nr. 387 

din 01.11.2018 “Cu privire la efectuarea inventarierii proprietății municipale pentru 

anul 2018 de către instituțiile bugetare și publice, întreprinderile municipale și 

prezentarea dărilor de seamă privind existența și circuitul bunurilor proprietate 

municipală în rezultatul inventarierii pentru anul 2018” a fost efectuată inventarierea 

proprietății municipale, atribuite în gestiune economică / administrare operativă 

întreprinderilor municipale și instituțiilor municipiului, dar și a proprietății de la 

bilanțul primăriei.  

 

Supuse inventarierii au fost toate obiectele mijloacelor fixe, obținute din 

diverse surse de finanțare (bugetare, proprii, transmise cu titlu gratuit ș.a.).  

La fiecare întreprindere, instituție au fost create comisii de inventariere, care au 

activat în conformitate cu Legea RM a evidenței contabile nr. 113 din 27.04.2007 și 

cu Regulamentul privind modul de desfășurare a inventarieii. 

În procesul de inventariere au fost întocmite inventare ale mijloacelor fixe,  

concluzii privind starea lor, s-a efectuat controlul corectitudinei ținerii evidenței 

analitice a proprietății, calculului uzurii și amortizației, precum și au fost identificate 

obiectele uzate complet, defecte și necorespunzătoare pentru exploatarea lor 

ulterioară. Rezultatele inventarieii anuale pentru anul 2018 au fost prezentate de către 

întreprinderi și instituții la primăria municipiului Bălți în baza formelor aprobate, 

conform dispoziției primarului municipiului Bălți.  

Prezentul raport de sinteză privind starea proprietății municipale este elaborat 

în baza rezultatelor dărilor de seamă privind inventarierea proprietății, prezentate de 

către întreprinderile municipale, instituțiile publice și bugetare, concesionarii, ce sunt 

gestionari ai proprietății. 

 

3. Evidența întreprinderilor municipale,  

instituțiilor și bunurilor din proprietatea municipală 

 
 

Evidența proprietății municipale este ținută în registrul proprietății municipale.  

Documentul în cauză, pe lîngă denumirile complete ale tuturor întreprinderilor 

municipale, instituțiilor publice și bugetare, rechizitelor acestora, conține informație 

despre proprietatea municipală transmisă în gestiune economică și administrare 

operativă. 

Menținerea registrului proprietății municipale este necesară pentru a realiza o 

imagine completă a stării complexului de bunuri municipale din municipiu. 
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Datele de evidență ale registrului se actualizează anual la situația din 1 ianuarie 

a anului curent conform dărilor de seamă a administratorilor proprietății după 

desfășurarea inventarierii anuale.  

În baza rezultatelor inventarierii pentru anul 2018 au fost operate modificările 

corespunzătoare în registrul proprietății municipale și repartizarea generală în baza 

costului este reprezentată în modul următor: 39,79% din proprietate – sunt în 

gestiunea economică a întreprinderilor municipale și instituțiilor publice, 15,23% din 

proprietate – transmise în administrarea operativă a instituțiilor bugetare, 42,06% din 

proprietate – se administrează de aparatul primăriei municipiului Bălți, 2,89% - 

transmisă în posesie și utilizare concesionarilor și doar 0,04% din proprietate este în 

posesiunea societății pe acțiuni. 

Atribuirea patrimoniului întreprinderilor și instituțiilor se efectuează în baza 

deciziilor Consiliului municipal Bălți și în conformitate cu “Regulamentul privind 

modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra patrimoniului proprietate 

municipală pe teritoriul municipiului Bălți” aprobat de Consiliul municipal Bălți. 

La situația din 01.01.2019 în registrul de stat a persoanelor juridice sunt 

înregistrate 23 întreprinderi municipale, dintre care doar 13 întreprinderi sunt 

administratori a bunurilor municipale și activează în scopul sarisfacerii intereselor 

publice în următoarele domenii: 5 în domeniul gospodăriei locativ-comunale; 1 – în 

domeniul comerțului; 1 – în domeniul alimentației publice; 2 – în construcții și 

proiectare; 3 – în domeniul neproductiv și una în domeniul serviciului de transport. 

Celelalte 10 întreprinderi municipale, dintre care: ÎM “Clubul de fotbal Bălți”, 

ÎM “Rețele termice”, ÎM “GSA”, ÎM “DPEFL”, ÎM “DSARC - 2”, ÎM “Direcția 

Parcurilor”, ÎM “SSMEST”, ÎM “Vocea Bălțului”, ÎM “Casa Limbilor”, ÎM “Prima-

Clar” sunt în proces de lichidare, faliment sau în litigiu.  

Concomitent cu întreprinderile municipale, administratori a i proprietății 

municipale sunt și 22 instituții publice/bugetare și 2 parteneri publici-privați.  

La fel în registrul proprietății municipale se numără bunurile municipale, 

transmise în administrare SA “Teleradio Bălți”, care este în proces de lichidare.  

 

Modificări operate în  registru pentru anul 2018 pe administratorii 

patrimoniului 

 

În perioada raportată a fost lichidat Fondul Social de Susținere a Populației din 

mun. Bălți și bunurile au fost restituite la bilanțul primăriei mun. Bălți. De asemenea 

au fost comasate 2 instituții bugetare, și anume Centrul de primire a copilului în regim 

de urgență „Evrica” și Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc 

„Drumul spre casă”, care au trecut prin procesul de fuziune, pe calea aderării. Au fost 

excluse din componența Direcției Învățămînt, Tineret și Sport și formate 2 instituții 
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publice Liceul Teoretic “M. Eminescu” și Liceul Teoretic “N. Gogol”, cărora li s-au 

atribuit bunuri, transmise anterior în administrarea operativă a DÎT și S. 

 

În registrul proprietății municipale la situația din 01.01.2019 se numără 

aproximativ un milion de obiecte mobile și imobile cu valoare totală de 3 931 288,2 

mii lei  (anexa nr. 1). 

Pe administratori patrimoniul este repartizat în modul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale (Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 338 din 21.03.2003) proprietatea municipiului Bălți este 

reprezentată de următoarele grupe (anexa nr. 2): 

 Clădiri (obiecte cu destinație social-culturală, fondul locativ, blocuri de producere, 

depozite, garaje ș.a.) – 1 014 664,3 mii lei;  

 Construcții speciale (drumuri, poduri, îngrădiri și alte construcții inginerești, ce 

crează condiții necesare pentru realizarea procesului de producție) – 130 797,9 mii 
lei;  

 Instalații de transmisiune (rețele electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare, 

rețele de gazificare) – 177 373,7 mii lei;  

 Mașini și utilaje (mașini și echipamente de forță, mașini și echipamente de muncă, 

instalații de măsurare și reglare, și utilaje de laborator, tehnică de calcul) – 222 

592,6 mii lei;  

 Mijloace de transport (toate tipurile mijloacelor de transport) – 138 721,4 mii lei;  

 Instrumente și inventar de producție – 28 439,8 mii lei;  

 

 

 

 

 

   pe întreprinderi municipale  
 - 1 331 228,4 mii lei 

  
pe instituții bugetare  
- 2 252 127,1 mii lei 

  pe instituții medico-sanitare  
- 232 882,9 mii lei 

  pe asociație obștească  

-1519,8 mii lei 

  pe societate cu răspundere limitată  
- 112 055,5 mii lei 

  pe societate de acțiuni  

- 1474,5 mii lei 
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 Plantații multianuale – 59 164,5 mii lei; 

 Alte mijloace fixe – 259 550,2 mii lei;  

 Terenuri – 1 899 983,8 mii lei. 

 
 

4. Circulația mijloacelor fixe proprietate municipală. 
 

La analiza comparativă a datelor pentru anul 2018 în raport cu indicatorii anului 

2017 valoarea proprietății municipale în general s-a majorat cu 53 052,6 mii lei 

(anexa nr. 1). Majorarea a fost efectuată pe instituțiile bugetare – cu 44 671,9 mii lei,  

pe instituțiile publice – cu 8 490,3 mii lei, pe concesionari – cu 187,7 mii lei, în timp 

ce, pe întreprinderile municipale s-a micșorat din contul casării apartamentelor 

privatizate și defrișării spațiilor verzi.  

La majorarea dată a contribuit modificarea numărului obiectelor proprietate 

municipală, care este influențată de circulația bunurilor, pe calea excluderii și primirii 

lor, efectuate în baza deciziilor aprobate de către Consiliul municipal Bălți în 

domeniul relațiilor patrimoniale. 

În perioada raportată a anului 2018, excluderea mijloacelor fixe din registrul 

proprietății municipale este condiționată de următoarele operațiuni:   

 casarea din evidența contabilă a mijloacelor fixe complet uzate, defecte și 

învechite moral; 

 vînzarea proprietății în conformitate cu legislația în vigoare; 

 transferul mijloacelor fixe la materiale. 

 

48% 

26% 

3% 

4% 

6% 

4% 

1% 

1% 

7% 

Proprietatea municipală pe categorii 

Terenuri - 1 899 983,8 mii lei (48%) 

Clădiri - 1 014 664,3 mii lei (26%) 

Construcții speciale - 130 797,9 mii 
lei (3%) 

Instalații de transmisiune - 177 
373,7 mii lei (4%) 

Mașini și utilaje - 222 592,6 mii lei 
(6%) 

Mijloace de transport - 138 721,4 
mii lei (4%) 
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În aceeași perioadă, pe lîngă excludere se observă și completare cu obiecte a 

proprietății municipale, și anume din contul următoarelor operațiuni: 

 procurarea mijloacelor fixe din mijloace bugetare și primirea cu titlu gratuit a 

bunurilor din contul sponsorizării; 

 procurarea mijloacelor fixe din contul activității economice ale întreprinderilor; 

 primirea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a 

municipiului Bălți și primirea bunurilor în calitate de donație;  

 evaluarea mijloacelor fixe / corectarea; 

 transferul bunurilor de la categoria materiale la categoria mijloace fixe.  

 capitalizarea bunurilor mobile și imobile.  

 

Exluderea mijloacelor fixe din componența patrimoniului municipal 
 

Pentru anul 2018 suma excluderii mijloacelor fixe a constituit 149 797,2 mii lei 

(anexa nr. 1). 

 Casarea din evidența contabilă a mijloacelor fixe complet uzate, defecte și 
învechite moral. 

În perioada de raportare au fost primite 12 acorduri, conform deciziilor 

adoptate de către Consiliul municipal Bălți, de casare a mijloacelor fixe transmise în 

administrare întreprinderilor municipale, instituțiilor publice/bugetare. 

Casarea mijloacelor fixe s-a efectuat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 500 din 12.05.1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările și completările ulterioare,  

care reglementează modul de casare a mijloace lor fixe. 

În anul 2018 de către întreprinderile municipale, instituțiile publice și bugetare 

au fost casate bunuri municipale nepotrivite pentru exploatare ulterioară în sumă de 

40 996,6 mii lei, inclusiv:  

 ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” – în baza scrisorilor nr. 11/1075-03 

din 31.05.2018 și nr. 11/3083-03 din 19.12.2018 au fost casate apartamentele 

privatizate din fondul locativ în sumă totală de 38 571,9 mii lei; 

 ÎM “Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” - au fost casate plantații 

verzi pe teritoriul municipiului în baza DCM nr. 8/17 din 29.03.2018 și DCM 

nr. 14/26 din 27.11.2018 în număr de 1 209 unități în sumă de 1 057,6 mii lei,  
la fel au fost casate mijloace fixe în baza DCM nr. 8/16 din 29.03.2018 și DCM 

nr. 9/16 din 26.04.2018 – 10 unități în sumă de 63,8 mii lei; 

 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei – au fost casate mijloace fixe 

în sumă totală de 755,1 mii lei în baza DCM Bălți nr. 14/25 din 27.11.2018. 
Mijloacele fixe casate constituie manuale, ediții periodice, literatură artistică, 

plantații verzi, tehnică de calcul ș.a. În cadrul elaborării raportului de sinteză s-

a stabilit că, direcția fără acordul fondatorului a casat autobuzul PAZ 672 și 
apometre în număr de 5 unități în sumă de 4,9 mii lei; 

 Școala Sportivă Specializată de Fotbal – au fost casate mijloace fixe în baza 

DCM nr. 5/10 din 22.02.2018 în sumă de 202,2 mii lei (inventar sportiv);  
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 ÎM „Direcția de Troleibuze Bălți” – au fost casate mijloace fixe în sumă totală 
de 166,7 mii lei, conform DCM nr. 9/13 din 26.04.2018 (autobuzul CAVZ 

3270 și autobuzul PAZ 3205); 

 IMSP “Centrul Medicilor de Familie Bălți” – în baza DCM Bălți nr. 13/20 din 
27.09.2018 au fost casate 17 unități în sumă totală de 73,7 mii lei (instrumente 

medicale, boilere ș.a.); 

 Direcția Generală Financiar-Economică – în baza DCM nr. 11/21 din 
26.07.2018 au fost casate calculatoare, imprimantă ș.a. mijloace fixe în sumă 

de 56,9 mii lei; 

 ÎM “Stadion “Olimpia Bălți”” – în baza DCM nr. 8/18 din 29.03.2018 au fost 

casate 3 unități de mijloace fixe în sumă de 24,3 mii lei (calculator și 2 aparate 
de casă); 

 Centrul Militar Teritorial Bălți – în baza DCM Bălți nr. 16/21 din 27.12.2018 

au fost casate 2 unități de mijloace fixe în sumă de 9,7 mii lei (xerox, 
calculator); 

 Centrul Comunitar pentru oamenii în etate “Respirația a doua” – în baza DCM 

Bălți nr. 16/32 din 27.12.2018 a fost casată mașina de spălat și un calculator în 
sumă de 7,9 mii lei. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Referitor la bunurile de la bilanțul primăriei, micșorarea costului lor în perioada 

raportată a avut loc din contul trasmiterii în folosință a sectoarelor de teren ÎS “Poșta 

Moldovei”, SA “Cet-Nord”, SA “Red-Nord”, transmiterii mijloacelor fixe altor 

întreprinderi în sumă totală de 67 846,3 mii lei. 

 

 Vînzarea bunurilor în corespundere cu legislația în vigoare. 

În scopul administrării eficiente a activelor proprietate municipală, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru anul 2018 au fost petrecute 3 

ședințe a comisiei de licitație de vînzare a proprietății municipale și corespunzător au 

fost anunțate 3 licitații pe vînzare a activelor neutilizate.  

În anul 2018 au fost identificate și expuse la vînzare prin intermediul licitației 

publice un complex de bunuri imobile, cu terenul adiacent și trei active proprietate 

municipală.  

În rezultatul negocierilor desfășurate la licitația publică “cu strigare” a fost 

realizată vînzarea a două automobile, și anume: 

          

  

 

ÎM 

"GLC"  
94,0 % 

ÎM "AT 
și SV" 

2,7 % 

DÎT și S   

1,9 % 
ȘSS de 

Fotbal 
0,5 % 

Altele    

0,9 % 
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 VAZ 2121 (număr de înmatriculare BL AB 560), 1990 anul fabricației, de la 

bilanțul DÎT și S, la prețul de 5,0 mii lei, conform procesului-verbal de 

negocieri nr. 1 din 10.12.2018. Ca bază pentru vînzare a servit DCM nr. 13/21 

din 27.09.2018; 

 GAZ – 3110 (număr de înmatriculare BL DF 001), 1999 anul fabricației, de la 

bilanțul DGFE, la prețul de 7,3 mii lei, conform procesului-verbal de negocieri 

nr. 2 din 10.12.2018. Ca bază pentru vînzare a servit DCM nr.  9/40 din 

28.09.2017. 

În perioada raportată conform deciziei Consiliului municipal Bălți a fost 

vîndută coproprietarului ½ cotă-parte a bunului imobil municipal cu numărul cadastral 

0300213.037.01.002, amplasat pe adresa: municipiul Bălți, apartamentul nr.  2 din str.  

Coroban, 2, la preț comercial de – 71,2 mii lei.  

 

 Transferul mijloacelor fixe la materiale. 

În baza ordinelor Ministerului Finanțelor RM nr. 127 din 16.07.2018 și nr. 145 

din 23.08.2018, unde fraza “Mijloace fixe” – active materiale (mijloace de muncă) și 

nemateriale, destinate pentru utilizare mai mult de un an, indiferent de valoarea lor, a 

fost substituită cu fraza “Mijloace fixe” – active materiale, cu termen de utilizare 

benefică mai mult de un an, destinate pentru utilizare în producere sau livrare de 

bunuri sau servicii, pentru utilizare în scopuri administrative sau pentru transmitere în 

locațiune persoanelor terțe. În legătură cu aceasta, recunoașterea mijloacelor fixe are 

loc doar în cazul cînd în același timp sunt executate următoarele condiții: 

 

- există posibilitatea că, din utilizarea activului organul/instituția bugetară va 

obține în viitor beneficiu economic, ce va aparține lui;  

- costul inițial sau valoarea justă a activului pot fi sigur evaluate. 

 

În baza ordinelor mai sus menționate a Ministerului Finanțelor RM în anul 

2018 instituțiile bugetare au efectuat transferul bunurilor, atît din categoria mijloace 

fixe în categoria materiale, cît și din categoria materiale în categoria mijloace fixe. 

Suma totală a mijloacelor fixe excluse din registrul proprietății municipale și 

transferate la categoria materiale de la bilanțul instituțiilor bugetare constituie 1 961,9 

mii lei. 

La analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2018 cu datele pe an ii 2016-

2017 se urmărește o tendință de micșorare a volumului bunurilor excluse. Așadar, în 

anul 2018 din componența proprietății municipale au fost excluse bunuri cu valoare 

de 970 000,6 mii lei mai mică, decît în anul 2017. Aceasta este condiționată de faptul 

că, în perioada raportată au fost efectuate mai puține casări a mijloacelor fixe 

proprietate municipală. 
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Primirea patrimoniului municipal 

Valoarea patrimoniului municipal primit în anul 2018 constituie 202 849,8 mii 

lei (anexa nr. 1). 

 

 Procurarea mijloacelor fixe din mijloace bugetare și primirea cu titlu gratuit a 

bunurilor din contul sponsorizării. 

 

De către instituțiile bugetare au fost procurate din mijloace bugetare și primite 

cu titlu gratuit din contul sponsorizării mijloace fixe în sumă de 26 609,4 mii lei.  

Unde ponderea de bază este constituită din mobilă, tehnică de calcul și programe. Pe 

administratorii bunurilor la categoria instituții bugetare completarea activelor este 

prezentată în modul următor: 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei a procurat și a primit bunuri în 

sumă de 3 868,7 mii lei, ce include în sine mai mult de 388 de denumiri a mijloacelor 

fixe necesare pentru funcționarea instituțiilor de învățămînt (mobilă, tehnică de 

bucătărie și electrocasnice, tehnică de calcul, inventar gospodăresc, literatură artistică 

ș.a.); 

IP Liceul Teoretic “M. Eminescu” – completarea activelor a fost efectuată din 

contul amenajării teritoriului liceului, dar și din procurarea și primirea cu titlu gratuit 

a bunurilor în sumă de 1 818,8 mii lei (tehnică de calcul, condiționere, camere de 

supraveghere, mobilă, inventar sportiv ș.a.); 

IP Liceul Teoretic “N. Gogol” – au fost procurate bunuri în sumă de 139,2 mii 

lei (tehnică de calcul, camere IP, programa 1C, scaner color, set de scule pneumatice 

ș.a.); 

Secția Cultură a procurat mijloace fixe în sumă totală de 857,8 mii lei, și 

anume, tehnică de calcul, condiționere, imprimante, mașină de tuns gazonul electrică, 

șevalete, mobilă, literatură artistică și sistemă de alarmă ș.a.; 

 

 

 

 

 

 

2017 

291 219,9  
mii lei 

1 119 797,8  
mii lei 

149 797,2 
mii lei 

2016 2018 
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Școala Sportivă Specializată pentru Copii și Juniori Rezerve Olimpice de Probe 

pe Apă din mijloacele atribuite din buget au fost procurate mijloace fixe în sumă 

totală de 645,0 mii lei, și anume calculator, sistemă acustică, inventar sportiv ș.a.; 

Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc „Drumul spre casă” 

datorită fuziunii cu Centrul de primire a copilului în regim de urgență „Evrica” au 

primit în administrare operativă bunuri în sumă de 386,6 mii lei, la fel, au fost 

procurate un frigider și mașină de spălat în sumă de 6,4 mii lei; 

Direcția Generală Financiar-Economică din contul mijloacelor bugetare a 

procurat un calculator și inventar gospodăresc în sumă totală de 210,4 mii lei. 

De către Primăria municipiului au fost procurate din contul mijloacelor 

bugetului municipal mijloace fixe în sumă de 18 247,3 mii lei. Au fost primite tehnică 

de calcul, complexe pentru joacă, alarmă, mașina de udat și spălat cu remorcă, mașina 

de colectare a gunoiului, recipiente pentru deșeuri solide, plăci memoriale, 

echipament pentru iluminare stradală, documentație de proiect, inventar gospodăresc 

ș.a.; 

Centrul de criză familială “Sotis” din contul mijloacelor bugetare a procurat și a 

primit cu titlu gratuit electrocasnice, calculatoare, cameră IP, telefoane mobile, paturi 

și saltele, scaun rulant ș.a. bunuri în sumă totală de 137,4 mii lei.  

Centrul Militar Teritorial Bălți a procurat un calculator, un laptop, o pompă, 

trimer pentru combustibil ș.a. bunuri în sumă totală de 88,7 mii lei.  

În anul 2018 de către celelalte centre sociale și instituții bugetare precum: 

Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, Centrul comunitar de sănătate 

mintală, “Socium”, “Reîntoarcere”, “Viață cu speranță”, Școala Sportivă Specializată 

de Fotbal au fost procurate și primite cu titlu gratuit mijloace fixe în sumă totală de 

203,1 mii lei, în general – acestea au fost calculatoare, imprimante, condiționere, 

încălzitoare de apă, uscător pentru mîini, televizor, programa 1C, inventar 

gospodăresc ș.a.  

 

De către instituțiile medico-sanitare publice au fost procurate și primite cu titlu 

gratuit bunuri în sumă de 6 326,9 mii lei. 

IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălți” a primit cu titlu gratuit în calitate de 

ajutor echipament medical în sumă de 3 437,1 mii lei. De asemenea în perioada de 

raportare a anului 2018 de către instituție au fost procurate echipamente medicale, 

condiționere în sumă de 1 985,8 mii lei din contul mijloacelor, atribuite de Compania 

Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). 

IMSP “Centrul Medicilor de Familie Bălți” a procurat echipament medical, 

condiționere, cameră de supraveghere din contul mijloacelor proprii în sumă de 505,7 
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perioada de raportare 

Dinamica primirii patrimoniului municipal din contul 

procurării și din contul primirii cu titlu gratuit în perioada 

anilor 2016-2018 

mii lei. De asemenea au fost primite cu titlu gratuit echipamente medicale și laptopul 

“Asus 15.6” în sumă de 67,5 mii lei. 

IMSP “Centrul Stomatologic Bălți” din mijloace proprii a procurat un 

calculator PentG 4400/4/320/21.5 în sumă de 7,0 mii lei. De asemenea instalații 

stomatologice în număr de 5 unități în sumă de 323,8 mii lei din contul mijloacelor, 

atribuite de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).  

 

 

 

 

 

Luînd în considerație datele pe anul 2018 se urmărește o tendință de majorare a 

bunurilor primite în proprietatea municipală, din contul procurării și primirii cu titlu 

gratuit a bunurilor, fără evidența mișcărilor interne între deținătorii de bilanț. Așadar, 

în anul 2018 suma bunurilor procurate și primite cu titlu gratuit, în comparație cu anul 

2017, s-a majorat cu 2 356,9 mii lei. 

 Procurarea mijloacelor fixe din contul activității economice ale 

întreprinderilor. 

 

În perioada de raportare a anului 2018 de către întreprinderile municipale au 

fost procurate bunuri în sumă totală de 6 210,5 mii lei.  

O mare parte a patrimoniului primit se atribuie ÎM “Asociația Piețelor mun. 

Bălți”. Din contul mijloacelor obținute în rezultatul activității economice de către 

întreprindere au fost procurate bunuri pentru amenajarea pieței în sumă de 5 600,3 mii 

lei, și anume tejghele metalice pentru vînzarea peștelui, mese specializate frigorifice 

pentru vînzarea producției, rezervoare pentru pește, dale de pavaj, porți rulante, 
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acoperămînt pentru acoperișurile pieței din str. Pușkin, de asemenea în piața din str.  

Caraciobanu a fost construită o încăpere de toaletă nouă, a fost instalată rețeaua de 

alimentare cu apă și canalizare la oficiu și au fost amenajate locuri pentru parcarea 

automobilelor. 

ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a procurat 12 unități de 

mijloace fixe din surse proprii în sumă de 154,6 mii lei, și anume ciocan pneumatic, 

generator de combustibil, motocoasă, 4 calculatoare, cazan pe gaze, imprimantă, 

polizor pe combustibil, automobil ZIL – 130 și hidronator BE-2. 

ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” a procurat din mijloace 

proprii echipament de încărcare și două motoferestreie cu valoarea totală 80,0 mii lei. 

ÎM “Termogaz - Bălți” a procurat cinci contoare pentru căldură în sumă de 56,3 

mii lei. 

ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” a procurat din mijloace proprii în 

sumă de 50,8 mii lei – trei freze de cusături cu motor pe combustibil, generator 

electric de sudare, automobil VAZ 21214. 

ÎM “Aprovizionare” în anul 2018 a procurat din mijloace proprii ladă 

frigorifică MLC 350, sobă electrică ZD-6, gard plasibil din plastic în sumă totală de 

46,0 mii lei. 

ÎM “Regia “Apă-Canal-Bălți”” a procurat din mijloace proprii o pompă 

electrică, imprimantă, mobilă în sumă totală de 42,8 mii lei.  

ÎM „Stadionul “Olimpia Bălți”” a primit la evidență o toaletă pe stadionul 

central în sumă de 140,9 mii lei. 

ÎM „Direcția de Troleibuze Bălți” a procurat din mijloace proprii un numărător 

de bancnote și 2 camere în sumă totală de 21,3 mii lei.  

ÎM Centrul de Studiere a Limbilor „Limba Noastră” a procurat din mijloace 

proprii un calculator și programa 1C în sumă totală de 12,6 mii lei. 

În perioada de raportare a anului 2018 de către Fondator prin deciziile 

Consiliului municipal Bălți au fost transmise bunuri (mijloace fixe) în adm inistrarea 

întreprinderilor municipale cu drept de gestiune economică în sumă totală de 10 079,1 

mii lei, dintre care: 

ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”  au fost transmise 6 unități 

de transport și 411 unități de recipiente în sumă totală de 7 200,0 mii lei; 

ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” au fost transmise 2 unități de 

transport cu anul fabricației 2018 și 2 de echipamente de periat în sumă de 207,9 mii 

lei; 

ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” au fost transmise 52 unități de 

terenuri de joacă în sumă de 2 671,2 mii lei.  

 

 Primirea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică 

a municipiului Bălți și primirea bunurilor în calitate de donație. 
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În perioada de raportare conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 86 din 

24.01.2018, în baza acordului Consiliului municipal Bălți din proprietatea publică a 

statului au fost primite 2 obiecte în proprietatea publică a municipiului Bălți, și 

anume: 

 școala-internat din str. T. Vladimirescu, 86, cu sectorul de teren adiacent, cu 

valoare inițială de 9 152,2 mii lei; 

 casa de copii din str. Cicicalo, 6, cu sectorul de teren adiacent, cu valoare 

inițială de 1 830,3 mii lei.  

 

În baza contractului de donație nr. 2251 din 21.04.2018 a fost primit o 

construcție (havuzul) în proprietatea publică a municipiului Bălți din proprietatea SRL 

“Mondicom - GRUP” cu valoare estimată de 1 558,5 mii lei. 

 Evaluarea mijloacelor fixe / corectarea. 

 

În perioada raportată a fost efectuată evaluarea automobilului P  142-11-151 cu 

o stație radio de la bilanțul primăriei mun. Bălți și a fost estimată valoarea de 103,9 

mii lei conform raportului de evaluare nr. 0359363 din 03.09.2018. 

Conform raportului de evaluare nr. IP-17/39-54 din 12.12.2017 a fost efectuată 

reevaluarea monumentelor în număr de 16 unități în sumă totală de 4 844,7 mii lei,  

transmise în gestiune ÎM “Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”.  

De asemenea a fost efectuată corectarea costului normativ a sectorului de teren 

(teritoriul cimitirului de la șoseaua Fălești), transmis în gestiunea ÎM „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” în sumă de 16 591,6 mii lei.  

ÎM “Regia “Apă-Canal-Bălți”” a efectuat corectarea costului bunurilor anterior 

achiziționate. Întreprinderea dată în darea de seamă a indicat costul bunurilor fără 

suma TVA, care constituie 3,4 mii lei (în baza facturii fiscale nr. LB 1381869 din 

13.11.2017). 

IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălți” a efectuat corectarea costului 

generatorului de oxigen, marca Bottarini în sumă de 42,3 mii lei.  

 

 Transferul bunurilor de la categoria materiale la categoria mijloace fixe. 

 

În legătură cu modificările operate în ordinul Ministerului Finanțelor RM nr. 

216 din 28.12.2015, și ordinului Ministerului Finanțelor RM nr. 127 din 16.07.2018 

(publicat în Monitorul Oficial nr. 295-308/1201 din 10.08.2018) au fost transferate 

din material la mijloace fixe bunuri materiale în următoarele instituții: 

- Centrul Militar Teritorial mun. Bălți în sumă de 8,6 mii lei;  

- Școala Sportivă Specializată de Fotbal mun. Bălți în sumă de 4,0 mii lei.  



15 

 

 

 Capitalizarea bunurilor mobile și imobile. 

 

Valoarea proprietății municipale în anul 2018 s-a majorat și din contul investirii 

mijloacelor financiare în reparația capitală a mijloacelor fixe, atribuite la capitalizarea 

valorii obiectului. 

 

Inventarierea anuală a mijloacelor fixe demonstrează că, pentru actualizarea 

activelor, prevenirea distrugerii obiectelor proprietate municipală și restabilirea 

acestora sunt necesare investiții capitale serioase. 

Conform SNC „Evidența activelor materiale pe termen lung” reparația capitală 

a mijloacelor fixe majorează valoarea inițială a activului, majorînd totodată și 

termenul funcționării utile și diminuează uzura acestora. 

În perioada de raportare au fost capitalizate și, corespunzător, majorată valoarea 

inițială a mijloacelor fixe în sumă totală de 47 091,7 mii lei, atît din contul mijloacelor 

bugetare, cît și din contul mijloacelor proprii a întreprinderilor. În comparație cu anul 

2017 cheltuielile pentru reparația capitală s-au majorat de 1,3 ori. 

Așadar de către instituțiile bugetare a fost realizată reparația capitală în sumă de 

39 587,4 mii lei.  

De către Direcția Învățămînt, Tineret și Sport au fost executate din contul 

mijloacelor bugetare în sumă de 18 679,5 mii lei lucrări de reparație în insituțiile 

subordonate, și anume reparația acoperișurilor în grădinițile de copii nr. 19, nr. 29, nr. 

35, înlocuirea sistemei de ventilare în grădinițile de copii nr. 17, nr. 23, nr. 37, 

reparația capitală a sălii de sport în incinta liceului teoretic “L. Blaga” și “G. Cojbuc”, 

izolarea pereților în grădinița de copii nr. 43, reparația secției de box în incinta școlii 

de box “B. Petuhova”, reparația blocurilor de alimentare în grădinițile de copii nr. 5, 

nr. 10, nr. 15, nr. 18, nr. 20, nr. 27, nr. 28, nr. 30, nr. 31 și alte lucrări. 

În perioada de raportare a fost efectuată capitalizarea clădirii administrative a 

primăriei. A fost inițiată reparația clădirii băii din str. Cicicalo, 3, clădirii arhivei 

orășănești, havuzului orășănesc. A fost efectuată expertiza estradei de vară din str.  

Malinovschi, 22/B, expertiza toaletei din str. Cicicalo. Reparația părții carosabile din 

str. Suceava, din str. Strîi (în interiorul cartierului), din str. Ștefan cel Mare și str. 1 

Mai, 9/B, str. Păcii, str. Ștefan cel Mare (regiunea autogării) și altor obiecte. Suma 

totală a cheltuielilor pe reparația capitală constituie 18 168,7 mii lei. 

În IP Liceul teoretic “N. Gogol” din mijloace bugetare a fost efectuată reparația 

capitală a acoperișului în sumă de 1 195,2 mii lei.  

Din contul mijloacelor bugetare au fost reparate clădiri cu destinație social-

culturală, și anume în Centrul de Cultură și Tineret au fost efectuate lucrări de 

reparație a scenei. În Palatul Municipal de Cultură – reparația holului și sălii de 

dansuri, dar și au fost executate lucrări de instalare a panoului electr ic, pentru 
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repartizarea electricității pe scenă. Au fost înlocuite ferestrele în școala de arte “C. 

Porumbescu” ș.a. cheltuieli de reparație în sumă totală de 1 038,5 mii lei. 

Din contul mijloacelor bugetare au fost înlocuite ferestrele și ușile în Centrul 

Comunitar de Sănătate Mintală Bălți în sumă de 108,9 mii lei. 

Din contul mijloacelor bugetare au fost efectuate lucrări de reparație a clădirilor 

în Centrului Militar Teritorial în sumă de 55,7 mii lei.  

În IP Liceul teoretic “M. Eminescu” din contul mijloacelor bugetare în sumă de 

340,8 mii lei au fost înlocuite ferestrele și ușile în clădiri, efectuată reparația 

cabinetului medical și executate lucrări de instalare a sistemei antiincendiare. 

De către instituțiile medico-sanitare publice în perioada de raportare a anului 

2018 au fost capitalizate bunuri municipale în sumă totală de 2  237,0 mii lei, și 

anume: 

- IMSP “Centrul Medicilor de Familie”  a efectuat capitalizarea clădirilor 

Centrului de Sănătate nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, dar și a utilajului medical de 

radiodiagnosticare digital în sumă totală de 1 499,9 mii lei;  

- IMSP “Centrul Stomatologic Bălți” a efectuat capitalizarea clădirii centrului 

stomatologic în sumă de 371,9 mii lei; 

- IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălți” a efectuat capitalizarea utilajului 

medical din contul reparației lui în sumă de 365,2 mii lei.  

 

În perioada de raportare a anului 2018 de către întreprinderile municipale a fost 

efectuată capitalizarea bunurilor, transmise lor în gestiune, reparația capitală a cărora 

a fost efectuată din contul mijloacelor bugetare, dar și a fost efectuată reparația 

capitală a bunurilor din mijloacele  proprii a întreprinderilor în sumă totală de 5 079,6 

mii lei. 

ÎM “Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a efectuat capitalizarea 

drumului din str. Mircea cel Bătrîn în suma reparației capitale din contul mijloacelor 

bugetare, unde cheltuielile au constituit 4 562,5 mii lei.  

ÎM “Termogaz-Bălți” – a efectuat capitalizarea traseului termic din str. Crîlov, 

din contul mijloacelor, atribuite din buget în sumă de 104,4 mii lei. 

ÎM “Asociația Piețelor mun. Bălți” din contul mijloacelor proprii a efectuat 

reparația încăperii pentru pază a pieței din str. Caraciobanu și a baldachinului metalic 

a pieței din str. Calea Ieșilor în sumă totală de 100,0 mii lei.  

ÎM “Stadionul “Olimpia Bălți”” a efectuat capitalizarea terenului de fotbal de 

rezervă în sumă de 268,9 mii lei. 
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ÎM “Regia “Apă-Canal-Bălți”” a efectuat capitalizarea a 2 pompe și a 

automobilului Renault BL CI 381 în sumă totală de 43,8 mii lei.  

 

 

La efectuarea analizei comparative a indicatorilor pentru anul 2018 cu datele 

pentru anii 2016-2017 se urmărește o tendință de majorare a volumului investițiilor. 

Așadar, în perioada raportată îmbunătățirea bunurilor proprietate municipală a fost 

efectuată în sumă totală de 47 091,7 mii lei, ceea ce reprezintă de 1,3 ori mai mult 

decît în anul 2017 și de 1,9 ori decît în anul 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Indicatorii de stare a mijloacelor fixe 

 

Starea mijloacelor fixe este caracterizată de nivelul de uzură, actualizare, 

excludere din componența de bază a patrimoniului. Indicatorul nivelului de uzură a 

fondurilor fixe reprezintă coeficientul de uzură. 

Volumul total al 
investițiilor 
capitale -  

47 091,7 mii lei 

Instituții Medico-
Sanitare Publice  2237,0 

mii lei 

Întreprinderi 
Municipale 

    5 079,6 mii lei 

Instituții Bugetare  
39 587,4 mii lei 

SRL "Glorin 
Inginering" 187,7 

mii lei 



18 

 

O pondere mare în componența mijloacelor fixe după fondul funciar o au 

clădirile (25,8% din care fondul locativ – 10,7%), costul cărora la situația din 

31.12.2018 constituie 1 014 664,3 mii lei, dintre care 422 329,3 mii lei se atribuie 

fondului locativ a municipiului (anexa nr. 2). 

În general, starea patrimoniului municipal poate fi apreciată ca satisfăcătoare, 

indiferent de îmbunătățirea sa nesemnificativă.  

Ca și în perioada anterioară, cel mai mare procent de uzură se atribuie 

mijloacelor fixe din grupa “mașini, utilaje, inclusiv tehnică de calcul” (70,1%), 

“echipamente, inventar gospodăresc și de producere” (69,0%). 

Astfel de situație este identificată și pe grupele de mijloace fixe ca “construcții 

speciale” (61,0%), “mijloace de transport” (63,7%), “instalații de transmisiune” 

(49,0%), unde indicatorul uzurii fizice rămîne la fel mare. 

În total, pe întreprinderile municipale coeficientul de uzură pe anul 2018 

constituie 36%, în comparație cu anul 2017 coeficientul de uzură s-a mărit cu 2% și, 

corespunzător coeficientul de utilitate constituie 64%, care și-a micșorat indicatorii cu 

2%. De obicei se consideră că, la coeficientul de utilitate mai mare de 50% mijloacele 

fixe pot fi utilizate în continuare, la micșorarea lui mai jos de nivelul stabilit este 

rezonabil de efectuat analiza fondurilor. Hotărîrea de bază privind oportunitatea 

operării modificărilor se adoptă în baza ambilor coeficienți – de utilitate și de uzură.  

 

 
6. Locațiunea bunurilor municipale 

 

La situația din 31.12.2018, sunt încheiate 186 contracte de locațiune și 

contracte de comodat pe activele neutilizate proprietate municipală, dintre care: 

 

 114 contracte de locațiune și comodat a încăperilor nelocative, cu suprafața 

totală de 17,22 mii m2, situate la bilanțul aparatului Primăriei, Secției Cultură,  

Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, IP Liceului teoretic “M. Eminescu”, IP 

Liceului teoretic “N. Gogol” și Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.  

Venitul anual sumar de la 94 contracte de locațiune a bunurilor, transmise în 

administrare instituțiilor bugetare, a constituit 1,47 mln. lei, iar celelalte 20 de 

contracte sunt de comodat sau încheiate cu scutire de plată; 

 

 72 contracte de locațiune, dintre care 16 contracte de comodat (cu suprafața 

totală de 6,17 mii m2) sunt încheiate cu 5 întreprinderi municipale și 2 instituții 

medico-sanitare publice. Venitul anual sumar, obținut de către Locatori din 56 

de contracte de locațiune constituie aproximativ 2,52 mln. lei.  
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Venituri obținute din locațiunea bunurilor municipale  

pentru anul 2018 

 

 
 

În perioada anului 2018 au parvenit 23 propuneri de vînzare a dreptului de a 

încheia contracte de locațiune a activelor neutilizate proprietate municipală și conform 

deciziilor Consiliului municipal Bălți a fost aprobată lista încăperilor nelocative libere 

pentru transmitere în locațiune în număr de 23 unități.  

Conform contractului de prestare a serviciilor de pregătire, organizare și 

desfășurare a licitațiilor de vînzare a dreptului de a încheia contracte de locațiune a 

încăperilor, încheiat cu SRL “Rilici-Compani”, în anul 2018 a fost anunțat despre 

petrecerea a 1 licitații “cu strigare” de vînzare a dreptului de a încheia contracte de 

locațiune a încăperilor libere, transmise în administrare instituțiilor publice și 

bugetare, care a fost desfășurată la data de 16.10.2018. În baza licitației desfășurate au 

fost transmise în locațiune 3 obiecte libere (încăperi), cu suprafața totală de 46,3 m2. 

În rezultat au fost încasate mijloace financiare în sumă de 5 850 lei.  

Comunicatul informativ privind desfășurarea licitației a fost publicat în revista 

“Monitorul Oficial” și pe site-ul primăriei mun. Bălți www.balti.md. 

În afară de aceasta, în anul 2018 au fost petrecute 2 licitații “cu strigare” de 

vînzare a dreptului de a încheia contracte de locațiune a încăperilor libere, transmise 

în administrare ÎM “Hotelul “Bălți”” și ÎM “Direcția de Troleibuze Bălți”. La 

negocieri au fost expuse 12 loturi, cu suprafața totală de 102,22 m2.  

Conform rezultatelor licitației, au fost transmise în locațiune 11 obiecte libere 

(încăperi), cu suprafața totală de 86,82 m2, în rezultatul la care au parvenit mijloace 

financiare în sumă de 20,42 mii lei pentru dreptul de a încheia contracte pe locațiunea 

încăperilor.  

37 % 

27% 

36% Instituții Bugetare 

Instituții Publice 

Întreprinderi Municipale 
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În așa mod, rezultatele licitațiilor “cu strigare” desfășurate, de vînzare a 

dreptului de a încheia contracte de locațiune a încăperilor libere, pot fi prezentate prin 

comparația indicatorilor pe perioada anilor 2016 – 2018. 

Indicatorii de comparație sunt prezentați în următorul tabel: 

Figura nr. 1 

 

7. Fondul funciar și repartizarea lui 
 

În domeniul relațiilor funciare pe teritoriul municipiului Bălți în anul 2018 au 

fost realizate activități, care au dus la majorarea efectivului de administrare a 

proprietății municipale și a micșorat riscul pierderii ei. Astfel, în baza sarcinilor 

stabilite în conformitate cu planul activităților, aprobat prin decizia Consiliului mun. 

Bălți nr. 17/2 din 07.12.2015 “Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 

durabilă a municipiului Bălți pentru anii 2016 – 2019” au fost executate următoarele 

acțiuni în domeniul evidenței fondului funciar, și anume:  

- A fost încheiat contractul nr. 43 din 05.03.2018 de prestare a serviciilor 

cadastrale și urbanistice pentru determinarea hotarelor și suprafețelor sectoarelor de 

teren. În cursul executării contractului mai sus menționat, au fost elaborate 55 de 

scheme urbanistice. În baza schemelor urbanistice a sectoarelor de teren și încheierilor 

specialiștilor în domeniul proiectării a fost inițiată chestiunea de delimitare selectivă a 

sectoarelor de teren corespunzătoare, în conformitate cu Legea RM privind 

delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018; 

- A fost încheiat contractul nr. 74 din 15.06.2018 de prestare a serviciilor 

cadastrale în delimitarea sectoarelor de teren din domeniul public și privat al 

municipiului Bălți. Ca urmare, în baza deciziei comisiei funciare a primăriei, de către 

inginerii cadastrali ai ÎM “Biroul de Arhitectură și Sistematizare” au fost perfectate 80 

proiecte de formare a sectoarelor de teren proprietate a administrației publice locale 

Bălți. Totodată au fost elaborate listele sectoarelor de teren proprietate publică a mun. 

Bălți și au fost transmise în adresa Agenției Proprietății Publice pentru coordonare, 
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deoarece în conformitate cu art. 16 din Legea RM privind delimitarea proprietății 

publice nr. 29 din 05.04.2018, în procesul de delimitare a proprietății publice 

autoritatea competentă a administrației publice locale/autoritatea administrației 

publice competente, elaborează listele bunurilor imobile proprietate publică a unității 

administrativ-teritoriale, și le coordonează cu autoritatea publică locală de nivelul întîi 

și doi, autoritatea centrală de ramură a administrației publice, dar în lipsa lor – cu 

Agenția Proprietății Publice subordonată Guvernului. De către Direcție au fost 

perfectate și corespunzător expediate în adresa Agenției Proprietății Publice două 

adresări nr. 03-12/1939 din 02.08.2018 și nr. 03-12/2193 din 13.09.2018 cu listele 

bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și 188 proiecte 

de formare a sectoarelor de teren. 

Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate 6 dosare cadastrale de delimitare a 

sectoarelor de teren proprietate publică a mun. Bălți și prin decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 6/15 din 01.09.2018 “Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren 

proprietate publică a mun. Bălți” au fost aprobate planurile geometrice. Dosarele 

cadastrale a sectoarelor de teren cu numerele cadastrale 0300206054, 0300206605, 

03003141139, 0300309484, 0300113064, 0300214432, au fost prezentate și 

înregistrate de către Serviciul Cadastral Teritorial mun. Bălți în Registrul Bunurilor 

Imobile.  

Astăzi, o mare importanță se atrage asupra creșterii rolului relațiilor funciare în  

complexul întreg de reforme economice și sistemei de administrare a proprietății 

municipale.  

Administrarea resurselor funciare pe teritoriul municipiului este strîns legată cu 

rezolvarea chestiunilor de proprietate a sectoarelor de teren în hotarele localității,  

planificării teritoriale și zonării urbanistice a teritoriului municipiului, rezolvarea 

chestiunilor legate de amenajarea teritoriului, în scopurile stabilirii locurilor de 

construcții viitoare și formarea sectoarelor sub obiectele existente. 

În conformitate cu datele cadastrului funciar al municipiului Bălți, în care se 

reflectă informația despre suprafața terenului, categoriile de terenuri și statutul lor 

juridic, precum și alte caracteristici, teritoriul municipiului Bălți (luînd în considerație 

satele Sadovoe şi Elizaveta) la situația din 01.01.2019 constituie 7800,5696 ha, dintre 

care: 

 terenurile cu destinație agricolă – 3279,4177 ha ( 42,04%);  

 terenurile din intravilanul localităților, destinate construcțiilor individuale de 

locuit și obiectelor social-culturale – 2676,5485 ha (34,31%);  

 terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte 

destinații speciale – 995,298 ha (12,76%);  

 terenurile destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, 

terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și spațiilor 

verzi – 10,168 ha (0,13%);  
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Fondul Funciar al municipiului Bălți pe categorii  

la data de 01.01.2019 

Terenuri cu destinație agricolă 

Terenuri din intravilanul localităților 

Terenuri destinate industriei, transporturilor, 
telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale 

Terenuri destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, 
activității reacreative, terenuri de valoare istorico-
culturală, terenuri ale zonelor suburbane și zonelor 

vierzi 
Terenuri ale fondului silvic 

Terenuri ale fondului apelor 

42,04% 
12,76% 

0,13% 6,66% 3,52% 0,58% 

 terenurile fondului silvic – 519,73 ha (6,66%);  

 terenurile fondului apelor – 274,57 ha (3,52%); 

 terenurile fondului de rezervă – 44,8374 ha (0,58%).      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Fondul funciar pe forme de proprietate (deţinători de terenuri), inclusiv s. 

Sadovoe şi s. Elizaveta este divizat pe: 

 terenuri proprietate publică a statului, care constituie 1372,3507 ha; 

 terenuri proprietate publică a municipiului, care constituie 2472,1566 ha; 

 terenuri proprietate privată, care constituie 3956,0623 ha. 

 

În baza Hotărîrii Guvernului RM nr. 86 din 24.01.2018 “Cu privire la unele 

instituții rezidențiale” din proprietatea statului în proprietatea municipiului Bălți a fost 

transmis bunul imobil, inclusiv sectoarele de teren adiacente, din str. N. Cicicalo, 6, 

mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300210.388 și din str. T. Vladimirescu, 86, mun. 

Bălți, cu numărul cadastral 0300211.081. 

 

În anul 2018 în baza lucrărilor cadastrale executate, de către Institutul de 

Proiectare și Organizare a Teritoriului RM și prin decizia Consiliului municipal Bălți 

nr. 16/38 din 27.12.2018, a fost coordonat un sector de teren proprietate a statului, cu 

suprafața totală de 0,2444 ha. 

Conform deciziilor Consiliului municipal pentru anul 2018, în baza cererilor 

persoanelor fizice și juridice au fost oformate și eliberate 34 acte, care confirmă 

 

34,31% 
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dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe lîngă casă, cu suprafața totală de 1,0327 

ha. 

La situația din 31.12.2018 se numără 3258 contracte de arendă a terenurilor cu 

suprafața totală de 90,2 ha, ce constituie cu 133 contracte mai mult decît în anul 2017. 

În perioada anului 2018 au fost adoptate 18 decizii ale Consiliului municipal 

Bălți cu privire la oformarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor 

de arendă a terenurilor, operarea modificărilor în contractele de arendă a terenurilor 

valabile și prelungirea valabilității contractelor de arendă a terenurilor.  

Suprafața terenurilor transmise în arendă pe parcursul anului 2018 constituie 

9,9 ha, iar plata anuală de arendă conform deciziilor Consiliului municipal Bălți “Cu 

privire la oformarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de arendă și 

operarea modificărilor în contractele de arendă a terenurilor existente” și “Cu privire 

la prelungirea termenilor de valabilitate a contractelor de arendă a terenurilor” 

constituie 461,1 mii lei.  

Veniturile în bugetul municipal pe anul 2018 din arenda terenurilor și din plata 

pentru folosinţă a terenurilor, stabilite în mod unilateral, conform datelor Direcției 

Generale Financiar-Economice au constituit 3 301,5 mii lei, ce reprezintă cu 766,7 mii 

lei mai mult decît în anul 2017. 

 

 
 

În anul 2018 prin deciziile Consiliului municipal Bălți “Cu privire la vînzarea 

sectoarelor de teren” s-a permis vinderea a 26 sectoare de teren, cu suprafața totală de 

3,71 ha, în sumă de 3 102,35 mii lei, pe care sunt amplasate obiecte proprietate 

privată.  

 

Veniturile din vînzarea terenurilor pentru anul 2018 au constituit 3 112,8 mii 

lei, dintre care: 
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 1 785,92 mii lei – încasări din contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor în 

rate anterior încheiate, din ele pentru inflație – 45,1 mii lei și penalitate pentru 

întîrzierea achitărilor – 57,1 mii lei; 

 1 326,66 mii lei – încasări din contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor, 

încheiate în baza deciziilor Consiliului municipal Bălți “Cu privire la vînzarea 

sectoarelor de teren” în anul 2018. 

 

8.  Concluzii 

 

Luînd în considerație rezultatele inventarierii proprietății municipale pentru 

anul 2018 și în scopurile obținerii rezultatelor maxime și administrării ef iciente a 

proprietății municipale, direcțiile prioritare pentru anii 2019 – 2020 pentru primăria 

mun. Bălți și administratorii patrimoniului municipal, sunt: 

 asigurarea din partea întreprinderilor municipale, instituțiilor și direcțiilor a 

desfășurării complete și în timp util a tuturor acțiunilor de inventariere; 

 continuarea activității pentru optimizarea componenței patrimoniului, ce 

urmează a fi transmis întreprinderilor municipale și instituțiilor în gestiune 

economică sau administrare operativă; retragerea surplusului bunurilor utilizate 

neefectiv sau utilizate nu după destinație și implicarea lor în circuitul 

economic; 

 identificarea obiectelor imobiliare sau părților de încăperi, ce nu sunt ținute la 

evidență sau neutilizate, din motivul incapacității sau lipsei necesității de 

producție; 

 continuarea activității de delimitare a terenurilor proprietate municipală, pe 

calea executării lucrărilor de identificare a terenurilor și acolo, unde este 

necesar, de stabilit relații funciare cu subiecții economici, care își execută pe 

teritoriu activitatea proprie; 

 identificarea utilizatorilor, ce nu au oformat documentele ce stabilesc dreptul de 

utilizare a sectoarelor de teren neutilizate; 

 înregistrarea dreptului de administrare a bunurilor imobile proprietate 

municipală în Registrul Bunurilor Imobile; 

 implicarea obiectelor proprietate municipală în calitate de instrument pentru 

atragerea investițiilor în economia municipiului.  

Gestionarea cu succes a proprietății este posibilă numai ca urmare a lucrărilor 

sistematice și periodice, atât în elaborarea regulilor, cît și în sfera administrativă și 

organizatorică, realizată de către autoritatea publică locală a municipiului Bălți.  


