
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

 

Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arenda a terenurilor 

nr. 177 din 07.05.2015, nr. 176 din 07.05.2015 și nr. 606 

din 01.10.2014 cu modificările ulterioare 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Codul Civil al RM, examinînd cererile SRL «47TH PARALLEL» înregistrată cu 

nr. Z-706, nr. Z-707 și nr. Z-708 din 08.09.2018 și luînd în considerație faptul că, la momentul 

dat loturile de teren arendate nu a fost valorificate, la fel ținînd cont că SRL «47TH 

PARALLEL» pînă în prezent nu și-a îndeplenit obligațiunele privind efectuarea plății pentru 

arenda terenurilor , - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se prelungesc termenele contractelor de arenda a loturilor de pământ nr. 177 din 07.05.2015, 

nr. 176 din 07.05.2015 și nr. 606 din 01.10.2014 cu modificările ulterioare, conform anexei, 

fără drept de prelungire a termenilor contractelor de arenda terenurilor. 

2. Se împuternicește primarul mun. Bălţi dl Renato Usatîi se semneze acordurile adiţionale de 

modificare a contractelor de arenda a loturilor de pămînt nr. 177 din 07.05.2015, nr. 176 din 

07.05.2015 și nr. 606 din 01.10.2014 cu modificările ulterioare, conform anexei. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor codului Administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină, pentru activităţii economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                   Ludmila Dovgani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

                              nr. ________  din____________  2020 

 

Nr. Denumirea arendatorului Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Preţul 

normativ în 

(lei) 

Procentul  

tarifului 

de arendă 

în (%) 

Suma 

plăţii de 

arendă 

anuală în 

(lei) 

Termenul 

arendei în 

(ani) 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 SRL «47TH PARALLEL» 

1002600038891 

str. Șt. cel Mare 

(reg. stad. orășănesc) 

0300206541 

Pentru construcţia parcării 
auto pentru patinuar 

şi centrului de antrenamen 

 

840  

m.p. 

 

 

189889,76 

 

 

10 

 

 

18988,76 

 

Pînă la  

05.05. 

2021  

Fără drept de 

prelungire 

a termenilor 

contractului  

de arendă a 

terenului 

2 SRL «47TH PARALLEL» 

1002600038891 

str. Kiev, 155 

0300206115 

Pentru construcţia parcării 
auto pentru patinuar 

şi centrului de antrenament 

 

1290 

m.p. 

 

 

291616,42 

 

 

10 

 

 

29161,64 

 

Pînă la  

05.05. 

2021  

Fără drept de 

prelungire 

a termenilor 

contractului  

de arendă a 

terenului 

3 SRL «47TH PARALLEL» 

1002600038891 

str. Kiev, 155 

0300213115 

Pentru amplasarea 
patinuarului şi 

centrului de antrenament 
skate-centru 

 

5060 

m.p. 

 

 

1143859,77 

 

 

2 

 

 

22877,20 

 

Pînă la 

29.11. 

2020  

Fără drept de 

prelungire 

a termenilor 

contractului  

de arendă a 

terenului 

 

 

 

 

 









































































































 


