
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

 

Сu privire la vânzarea terenurilor 

 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit d), art. 77 din Legea RM privind administraţia publică 

locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, art. 3, 4 din Legea RM cu privire la proprietatea publică a 

unitaţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999, Legea RM privind preţul 

normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 cu 

completările şi modificările ulterioare, Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 

25.02.1998, Hotărârea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 „Cu privire la vînzarea – 

cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente”, cu completările şi modificările ulterioare, 

examinând cererile persoanelor fizice şi juridice cu documentele prezentate, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă planurile geometrice/cadastrale, borderourile de calcul al preţului de vânzare-

cumpărare a sectoarelor de teren supuse vânzării şi se determină la terenurile din domeniul 

privat al municipiului, conform anexelor nr. 1 - 18. 

2. Se vând terenurile aferente obiectelor proprietate privată şi construcţiei nefinisate, conform 

anexei nr. 19. 

3. Se amână examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice,  conform anexei nr. 20. 

4. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi, dl Renato Usatîi, să perfecteze şi să semneze 

contractele de vânzare - cumpărare a terenurilor de pământ cu persoane fizice şi juridice, 

conform anexei nr. 19. 

5. Se refuză vânzarea sectoarelor persoanelor fizice şi juridice, conform anexei nr. 21. 

6. Nu se acceptă vânzarea integrală a sectorului de teren din str. Strîi, 1/2 cu numărul cadastral 

0300206507, suprafaţa 0,1278 ha, din motivul că parţial terenul este amplasat în zona căilor de 

comunicaţii, şi se propune iniţierea procedurei de formare a bunului imobil prin separare. 

7. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălţi (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi            Ludmila Dovgani 

  



 

Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

  



 

 
  



Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

 
  



Anexa nr. 15 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

 
  



 

 

 
  



Anexa nr. 16 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

 
  



Anexa nr. 17 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

 
  



 
  



Anexa nr. 18 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2020 

 

 



                                                      Anexă nr. 19  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                                        nr._________ din _______________2020 

 
 

nr. 

Cumpărătorul 

(codul identificativ, 

codul fiscal) 

Adresa terenului 

(numărul cadastral) 

Suprafaţa terenului 

în m.p. 

 

Destinaţia 

Preţul  

vînzării 

 (lei) 

Ordinea plăţii 

Plata iniţială 
% 

Termenu
l de plată 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Dolganiuc G.V. 
0971211043572 

Dolganiuc A.G. 

0992101040990 

str. C.Stamati, 1/21 
0300313.293 

28 
m.p. 

 

obiect  
proprietate privată 

2351,02 100 %  

2 Grama N.P. 
0973005045065 

str. Kiev, 112 
0300106.411 

27 
m.p. 

obiect  
proprietate privată 

2267,05 100 %  

3 SRL «Derang-Plus» 

1002600015175 

str. N.Iorga 

0300301.437 

2000 

m.p. 

obiect proprietate privată  

(construcţie nefinisată) 

167929,72 100 %  

4 Usatîi N.V. 
0960907565588 

Usataia L.N. 

0960907565603 

str. Iv.Franko 
0300201.1085 

½ din 61 
m.p. 

(30,5 m.p.) 

 

obiect  
proprietate privată 

2560,93 100 %  

5 Usatîi N.V. 
0960907565588 

str. Iv.Franko 
0300201.1084 

48 
m.p. 

obiect  
proprietate privată 

4030,31 100 %  

6 Novic I.G. 

0961510564175 
Novic R.А. 

0970204046602 

str. Şt. cel Mare şi Sfînt 

0300206.502 

12,5 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

1412,87 100 %  

7 Novic I.G. 

0961510564175 
Novic R.А. 

0970204046602 

str. Şt. cel Mare şi Sfînt 

0300206.503 

5 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

565,15 100 %  

8 SRL «Stroylux» 

1003602006600 

str. Sofiei, 27 

0300101.734 

156 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

22569,75 100 %  

9 Cultul Religios al Creştinilor 

Evanghelici „Armata Salvării” din 

Republica Moldova 
1015620001642 

str. Acad. L.Dubinovschi, 26 

0300317222 

485  

m.p. 

 

obiect  

proprietate privată 

35084,39 100 %  



                                                     Anexă nr. 20  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                                        nr._________ din _______________2020 
 

 

nr. 

Cumpărătorul 

(codul identificativ, 

codul fiscal) 

Adresa terenului 

(numărul cadastral) 

Suprafaţa 

terenului  

în m.p. 

Destinaţia Notă 

1 2 3 4 5 6 

1 SA «Electrotehnica» 

1003602009140 

str. Şt. cel Mare şi Sfînt, 160 

0300207.423 

98,5 %  

din 49390 m.p. 

(48649 m.p.) 

obiect privatizat  Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului 

14 a Hotărîrei Guvernului nr. 1428  

din 16.12.2008 şi a anexei nr. 1 

(lipseşte schema terenului aferent, 

elaborată de serviciile specializate  

în domeniul urbanismului) 

2 Sajin I.G. 

0972103579454 

str. Miron Costin 

0300203.420 

38,4 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

În legătură cu lipsa înregistrării 

construcţiei în registrul bunurilor imobile 

SCT Bălţi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Anexă nr. 21  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                                                                                                                                                                                        nr._________ din _______________2020 
 

 

nr. 

Cumpărătorul 

(codul identificativ, 

codul fiscal) 

Adresa terenului 

(numărul cadastral) 

Suprafaţa 

terenului  

în m.p. 

Destinaţia Notă 

1 2 3 4 5 6 

1 Criţchii V.B. 

0961806565781 

Criţcaia A.I. 

2002004011222 

str. Decebal, 160 

0300201.1006 

44 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

Sectorul de teren se referă la bun de 

domeniului public al municipiului 

2 Bordian O.V. 

0970503320791 

str. Al. cel Bun, 42 

0300201.237 

24 

m.p. 

 

obiect  

proprietate privată 

Sectoroul de teren nu este delimitat şi 

înregistat în registrul bunurilor imobile ca 

proprietate a unității administrativ-teritoriale 

mun. Bălți 

3 Pascari I.V. 

0961308047156 

Pascari L.G. 

2002004084699 

str. P.Boţu, 50/А 21,4 

m.p. 

 

obiect  

proprietate privată 

Sectoroul de teren nu este delimitat şi 

înregistat în registrul bunurilor imobile ca 

proprietate a unității administrativ-

teritoriale mun. Bălți 

4 SRL «CND-Construct» 

1008602006247 

str. Şt. cel Mare şi Sfînt, 125 

0300320.261 

2040 

m.p. 

obiect  

proprietate privată 

Sectorul de teren este grevat de contractul 

de arendă cu I.Î. «Colegiul Internaţional 

de Administrare şi Business» 

5 Grădinaru R.M. 

0971408566954 

str. Miron Costin 

0300203.425 

21 

m.p. 

 

obiect  

proprietate privată  

Sectorul de teren nu este delimitat şi 

înregistat în registrul bunurilor imobile ca 

proprietate a unității administrativ-

teritoriale mun. Bălți 

   





 


