
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

 

Cu privire la  aprobarea listelor sectoarelor de teren proprietate publică 

supuse privatizării/vînzării și vînzării dreptului de arenda și expunerea   

lor la licitaţia publică cu strigare  

 

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

locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codului Funciar al RM, Legea 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 şi cu reducere» cu modificările 

şi completările ulterioare, luînd în consideraţie decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 2/51 din 

24.02.2011 „Cu privire la stabilirea termenelor de atribuire în arendă a sectoarelor de teren şi 

abrogare a deciziilor Consiliului mun. Bălţi nr. 8/6 din 10.12.2007, nr. 6/72 din 25.09.2008 şi nr. 

5/55 din 24.06.2010” cu modificările ulterioare, în baza propunerilor examinate la şedinţa 

comisiei funciare, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă lista loturilor de teren proprietate publică supuse privatizării/vînzării și se permite 

vînzarea sectorelor de teren, ce se referă la domeniul privat al municipiului, prin licitaţie 

“cu strigare”, în condiţiile prevăzute de loturile elaborate, cu preţul nu mai mic de preţul 

normativ, calculat conform punctului  IV al anexei nr.1 al Legii RM privind preţul normativ 

şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997, conform 

anexei nr. 1. 

2. Se aprobă lista loturilor de teren și se permite vînzarea dreptului de arendă a sectoarelor de 

teren, care se referă la domeniul public al municipiului, în condiţiile prevăzute de loturile 

elaborate, pe calea desfăşurării licitaţiei „cu strigare”, conform anexei nr. 2. 

3. Se împuterniceşte primarul interimar al municipiului Balţi dl Renato Usatîi: 

3.1 să publice lista terenurilor supuse privatizării/vînzării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova;  

3.2 să  petreacă  licitaţia  „cu strigare”  pentru  vînzarea  sectoarelor de teren şi a dreptului de 

arendă, conform anexelor nr. 1-2; 

3.3 să perfecteze şi să semneze contractele de vînzare-cumpărare a sectorelor de teren în 

urma rezultatelor vînzării sectorelor de teren, conform anexei nr. 1; 

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

semnării procesului verbal cu privire la vînzarea sectorelor de teren, conform anexelor 

nr. 2; 

3.5 să informeze Ispectoratul Fiscal de Stat despre proprietarii sectoarelor de teren, care au 

încheiat contracte de vînzare-cumpărare şi arendaşii sectoarelor de teren, care au încheiat 

contracte de arendă în urma negocierilor. 



4. Se stabilește, pe sectorul de teren cu numărul cadastral 0300106518, servitute în scopul 

asigurării accesului și deservirii reţelelor inginereşti cu suprafața de 311 m.p. 

5.   Se stabilește, pe sectorul de teren cu numărul cadastral 03002011087, servitute în scopul 

asigurării accesului și deservirii reţelelor inginereşti cu suprafața de 560 m.p. 

6.     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. 1  

la decizia decizia Consiliului mun. Bălți                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          nr.________din_________2020   

 
 

Nr. 

c/o 

Adresa terenului 

nr. cadastral 

Modul folosirii 

sectorului de teren 

 

Suprafaţa  

terenului 

Preţul  

Normativ, 

lei 

Notă  

1 2 3 4 5 6 

1 str. A. Calmațui 

03002091036 

teren pentru construcţii 103 

 m.p. 

14901,82  

2 str. Sorocii 

0300110512 

teren pentru construcţii 

(pentru construirea construcției 

gospodărești) 

25 

 m.p.  

4198,24 Cu condiția strămutării rețelei de 

gazoduct - în caz de construire pe 

sectorul de teren 

3 str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 

0300320298 

teren pentru construcţii 75  

m.p. 
12594,73  

4 str. Iv. Krîlov 

0300308567 

teren pentru construcţii 31  

m.p. 
5205,82  

5 str. C. Porumbescu 

0300307391 

0300307346 

teren pentru construcţii 39 m.p. 

35 m.p. 
6549,26 

5877,54 

Cu condiția strămutării rețelei de 

apeduct - în caz de construire pe 

sectorul de teren 

6 str. P. Zadnipru  

0300107481 

teren pentru construcţii 48 

m.p. 
8060,63  

7 str. Libertății 

0300308148 

teren pentru construcţii ¼ din 610 

m.p. 

(152,5 m.p.) 

25609,28  

8 str. D. Caraciobanu 

0300110397 

teren pentru construcţii 504 

m.p. 

84636,58  

9 str. Alișer Novoi 

0300303362 

teren pentru construcţii 135 

m.p. 

22670,51  

10 str. 1 Mai 

0300302244 

teren pentru construcţii 361 

m.p. 

60622,63  

11 str. Păcii teren pentru construcţii 146 24517,74 Cu condiția strămutării rețelei de 



0300308566 m.p. gazoduct - în caz de construire pe 

sectorul de teren 

12 str. Mițchevici 

0300106518 

teren pentru construcţii 509 

m.p. 

85476,23  

13 str. Decebal 

03002011129 

teren pentru construcţii 25% din 32 

m.p. 

(8 m.p.) 

1343,44  

14 str. Alecu Russo 

0300211770 

teren pentru construcţii 198 

m.p. 

33250,08  

15 str. Alecu Russo 

0300211773 

teren pentru construcţii 232 

m.p. 

38959,70  

16 str. Ivan Konev 

03002011087 

teren pentru construcţii 689 

m.p. 

115703,58 Cu condiția strămutării rețelelor 

ingenerești - în caz de construire 

pe sectorul de teren 

17 str. Șt. cel Mare și Sfînt 

0300207851 

teren pentru construcţii 56% din 986 

m.p. 

(552 m.p.) 

92697,21  

18 str. Independenței 

0300113066 

teren pentru construcţii 720 

m.p. 

104168,1  

19 str. Nicolaus Copernic  

0300312579 

0300312417 

teren pentru construcţii 200 m.p. 

300 m.p. 

33585,94 

50378,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Anexa nr. 2  

la decizia decizia Consiliului mun. Bălți                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            nr.____din_________2020     

 
 

Nr. 

c/o 

Adresa terenului 

nr. cadastral 

Modul folosirii 

sectorului de teren 

 

Suprafaţa  

terenului  

Preţul  

normativ, 

lei 

Procentul  

din preţul 

normativ 

(%) 

Termenul 

arendei în 

(ani) 

Notă  

1 2 3 4 5 6 8 9 
1 str. E. Colesov 

03002091038 

Sector de teren adăugător pentru 

reconstrucția chioșcului comercial 

existent în complex unic 

9 

m.p. 

1511,37 10 2 Domeniul public 

2 str. Industrială 

0300113070 

Construirea obiectului comercial de tip 

provizoriu în complex cu terasa de vară 

124 

m.p. 

17940,06 10 2 Domeniul public 

3 str. Independenței 

0300304773 

Pentru amplasarea terasei de vară 20,5 

m.p. 

4634,21 10 2 Domeniul public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


