
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Сu privire la stabilirea termenului limită de valabilitate pentru  

contractele de arenda terenurilor ocupate de panouri publicitare 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436 - 

XVI din 28.12.2006, Codul Civil al RM, și decizia Consiliului mun. Bălți nr.      din            “Cu 

privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”, 

luînd în considerare hotărîrea comisiei funciare, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se stabilește termenul limită de valabilitate pentru contractele de arenda terenurilor ocupate 

de panouri publicitare, încheiate cu persoanele fizice și juridice conform anexei, fără drept 

de prelungire a termenilor contractelor de arenda terenurilor. 

2. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi dl Renato Usatîi  să înșteințeze arendașii despre  

termenul limită de valabilitate pentru contractele de arenda terenurilor ocupate de panouri 

publicitare 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 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 la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea arendașului Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului  

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bambuleac R.D. str. Feroviarilor  reg. c/l 

22 

Panou de publicitate 
existent 

3 

 m.p. 

23.12.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

2 Парнавел И.Н. str. Şt. cel Mare, 31 Panou de publicitate 

existent 

1  

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

3 SA "Banca de 

Economii" 

str. Decebal-str. Şt.cel 

Mare 

Panou de publicitate 

existent 

8 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

4 SA "Banca de 

Economii" 

str. Gagarin (întrare în 

oraș) 

Panou de publicitate 

existent 

4 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

5 SA "Basarabia - Nord" str. Gagarin (întrare în 

oraș) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

6 SA "Basarabia - Nord" str. Decebal 160 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

7 SA "Basarabia - Nord" str. Şt. Cel Mare, 6/2 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

8 SA "Basarabia - Nord" str. Ştefan cel Mare Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

9 SRL "Vendostar" str. Şt. cel Mare,1 Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

10 SA "Orhei Vit" str. Decebal colţ 

str.Iv.Franco 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

21.02.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



                   

 

   Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea arendașului Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

11 SA "Victoriabank"BC str. Şt.cel Mare 8/4 Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

12 SA "Victoriabank"BC str. Şt.cel Mare colț 1 

Mai 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

13 SRL "Aquarelle" piața V. Alecsandrii 4 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

14 SRL "Aquarelle" str. N.Iorga (reg. AZS) Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

15 SRL "Basm" str.Şt. cel Mare(reg. 

Stadionului orăşenesc) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

02.07.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

16 SRl "Bejvalcom - 

Nord" 

str. Gagarin Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

02.07.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

17 SRL "Casa Comercială 

Bulgară" 

str. Independenţei 10 Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

18 SRL "Casa Comercială 

Bulgară" 

str. 26 martie Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.01.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

19 SRL "Cașalot" str. Decebal, reg. c/l 101 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

20.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

20 SRL "Paleandra" str. Decebal colţ str. Strîi Panou de publicitate 

existent 

12 

m.p. 

20.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



 

 

 

   Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

21 SRL "Paleandra" str. Decebal colţ str. Vieru 

reg. "Răut" 

Panou de publicitate 

existent 

12 

m.p. 

20.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

22 SRL "Paleandra" str. N.Iorga, reg. c/l 14        Panou de publicitate 

existent 

12 

m.p. 

20.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

23 SRL "Paleandra" str. Decebal, reg. c/l 101 Panou de publicitate 

existent 

12 

m.p. 

20.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

24 SRL "Cascad Vin" str. Gagarin Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

25 SRL "Cascad Vin" str. Strîi colţ Ştefan cel 

Mare 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

26 SRL "Cascad Vin" str. Calea Ieşilor,156 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

27 SRL "Cascad Vin" str.1Mai- Ştefan cel Mare Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

28 SRL "Cascad Vin" str. Alexandru cel Bun colţ 

str. Bulgară  

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

29 SRL "Vendostar" str. I. Franco (reg. Depo de 

troleibuze) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

30 SRL "Conver - Test" str. Decebal (reg. c/l Nr. 

166) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



                  

 

       Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

31 SRL "Conver - Test" str. Gagarin (ieşire din 

oraş) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

32 SRL "Conver - Test" str. Sorocii,reg. str. 

Aărodromului 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

33 SRL Clos str. Independenței (reg. 

cas.loc.nr.6) 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

34 SRL "Cruzeiro" str. Ştefan cel Mare,reg. c/l 

36 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

27.07.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

35 SRL "Cruzeiro" str. Ştefan cel Mare,reg. c/l 

39 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

36 SRL "Cruzeiro" str. Ştefan cel Mare, 31 Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

37 SRL "Cuptorul 

Fermecat" 

str. Bulgară, reg. 55 Panou de publicitate  

existent 

1 

m.p. 

17.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

38 SRL "Cuptorul 

Fermecat" 

str. Bulgară, reg. 55 dispozitiv publicitar 

existent  «street clock» 

1 

m.p. 

17.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

39 SRL "Eurocons-

Prim" 

str. Decebal-str. Sf. 

Nicolae 

dispozitiv publicitar 

existent   «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

40 SRL "Eurocons-

Prim" 

str. Ştefan cel Mare colt 

str. 1 Mai 

dispozitiv publicitar 

existent  «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



 

       

 Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului în 

(m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

41 SRL "Eurocons-Prim" str. Ştefan cel Mare-str. 

Dostoevski 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

42 SRL "Eurocons-Prim" str. Ştefan cel Mare-str. 

N.Iorga 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

43 SRL "Eurocons-Prim" str. Puşkin-str. 

Independenţei 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

44 SRL "Eurocons-Prim" str. Bulgară colţ str. Al. cel 

Bun 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

 m.p. 

 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

45 SRL "Eurocons-Prim" str. Dostoevski, reg. Elite-

2 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

46 SRL "Eurocons-Prim" str. Independenţei,1 dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

47 SRL "Eurocons-Prim" str. Kiev colţ str. 

Feroviarilor 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

48 SRL "Eurocons-Prim" str. Iorga, reg. Metro dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

49 SRL "Eurocons-Prim" piaţa V. Alecsandrii, reg. 

Patria 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

50 SRL "Eurocons-Prim" str. Aerodromului - drum 

de Centură 

dispozitiv publicitar 

existent «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



      

 

    Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

51 SRL "Eurocons-

Prim" 

str. Şt. cel Mare  str. 26 

Martie 

dispozitiv publicitar 

existent  «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

52 SRL "Eurocons-

Prim" 

str. Şt. cel Mare colţ  str. 

M.Viteazul 

dispozitiv publicitar 

existent  «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

53 SRL "Eurocons-

Prim" 

str. Al.cel Bun colţ str. 

Coneva 

dispozitiv publicitar 

existent  «street clock» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

54 SRL "Fabrica de 

Materiale de 

construcţie" 

str. Şt. cel Mare,129 Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

02.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

55 SRL "Gelibert" str. Al cel Bun - str. 

Decebal 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

56 SRL "Goraș și Fiul" str. Decebal, 166 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

57 SRL "Goraș și Fiul" str. Al. Cel Bun, 40 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

58 SRL "Goraș și Fiul" str. Decebal, 144A Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

59 SRL "Goraș și Fiul" str. Kievului - str. Strîi Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

60 SRL "Goraș și Fiul" str. Bulgară, 64 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 



 

 

Anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

                  nr. _____ din __________________2020 

 

№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

61 SRL "Goraș și Fiul" str. N. Iorga ( reg. bun. 

imob. nr. 6) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

62 SRL "Goraș și Fiul" str. Șt. Cel Mare - str. 31 

August 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

63 SRL "Goraș și Fiul" str. Șt. Cel Mare colt str. 

D. Caraciobanu 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

64 SRL "Vendostar" str. Șt. cel Mare vizavi 

autogara 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

65 SRL "Vendostar" str. Șt. cel Mare (reg. c/l 

№ 8/2) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

66 SRL "Vendostar" str. N. Iorga (reg. c/l № 

32) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

67 SRL "Grupa 

Cornelia Nord" 

str. Feroviarilor (reg. c/l 

nr. 22) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

68 SRL "Grupa 

Cornelia Nord" 

str. Şt. cel Mare  Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

69 SRL "Impiescar" str. Şt. cel Mare 125 Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

15.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

70 SRL "Vendostar" str. N. Iorga (reg. AZS 

Lukoil) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 
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№ 

 

Denumirea 

arendașului 

Adresa terenului Modul  

de folosinţă 

Suprafaţa 

terenului 

în (m.p.) 

Termenul limită de 

valabilitate a arenei 

terenului 

 Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

71 SRL "Magnific 

Nord" 

str. Decebal (r-n b/i 142) Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

72 SRL "Maxiteh -ST" str. Gagarin, reg. 

cimitirului 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

73 SRL "Maxiteh -ST" str. Decebal, colţ I.Vieru Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

74 SRL "Maxiteh -ST" str. Gagarin (ieşire din 

oraş) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

75 SRL "Vendostar" str. Gagarin (ieșirea din 

oraș) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

76 SRL "Vendostar" str. Șt. cel Mare (reg. Poșta 

№ 21) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

77 SRL "Megastroi" str. Sofiei colț str. Neculce Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

09.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

78 SRL "Nica - R 

Comerț" 

str. Feroviarilor vizavi de 

b/i nr. 55 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

79 SRL "Nica - R 

Comerț" 

str. M.Viteazul collț str. 

Chişinău 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

80 SRL "Olmosdon" str. N.Iorga  (AZS) Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 
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81 SRL "Pancratov 

S.V." 

str. Decebal 138(reg. 

spitalului Feroviar) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

10.12.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

82 SRL "Polimobil" str. Ştefan cel Mare, 146/A Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

83 SRL "PRoreclama" str. Decebal, colț str. 

Burebista 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

84 SRL "Proreclama" str. Ştefan cel Mare corn 

str.26 Martie 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

85 SRL "Proreclama" str. Ştefan cel Mare 73 Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

86 SRL "Proreclama" str. Independenţii, reg. 

№26 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

87 SRL "Publio" str. Kiev (reg. c/l. nr. 4 ) Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

88 SRL "Publio" str. N.Iorga (reg. SA 

Mioara) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

89 SRL "Publio" str. Gagarin (iesire din 

oraș) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

90 SRL "Publio" str. 1 Mai-str. St. cel Mare Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 
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91 SRL "Regatul 

Gustului" 

str. N. Iorga - str. St. cel 

Mare 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

92 SRL "Regatul 

Gustului" 

str. Conev - str. Al. cel 

Bun 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

93 SRL "Regatul 

Gustului" 

str. St. cel Mare - str. 1 

Mai 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

94 SRL "Regatul 

Gustului" 

str. Decebal (reg. SA Raut) Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

95 SRL "Regatul 

Gustului" 

str. N. Iorga (reg. str. St. 

Neaga) 

Panou de publicitate 

existent 

6 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

96 SRL "Romstal 

Trade" 

str. Heciului,2a Panou de publicitate 

existent 

4 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

97 SRL "Sofix-Di" str. Şt. cel Mare,31 Panou de publicitate 

existent «lightbox» 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

98 SRL "Telius C.C.C." str. Alexandru cel Bun, 

reg. c/l nr. 2 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

99 SRL "Telius C.C.C." str. Alexandru cel Bun, 

reg. c/l nr. 2 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

100 SRL "Telius C.C.C." str. Ştefan cel Mare , reg. 

c/l nr. 41 

Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 
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101 SRL "Tina" str. Decebal corn str. 

Sv.Nicolae 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

102 SRL "Tina" str. Decebal corn str. 

Colesov 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

103 SRL "Traduceri 

Eurodex" 

str. Independenţei, 33 Panou de publicitate 

existent 

1 

m.p. 

25.03.2021 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

104 SRL "Varo - Inform" str. Bulgară corn str. 

Alexandru cel Bun 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

11.03.2021 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

105 SRL "Varo - Inform" str. Ştefan cel Mare (sector 

nr. 2) 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

106 SRL "Varo - Inform" str. Independenţei Panou de publicitate 

existent 

5 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

107 SRL "Varo - Inform" str. N.Iorga- str. Orheiului Panou de publicitate 

existent 

2  

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

108 SRL "Varo - Inform" str. Independenţei colț str. 

Dostoevski 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

109 SRL "Vendostar" str. N. Iorga, 6 Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 

110 SRL "Verix-Grup" str. N. Iorga (reg. Metro) Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a termenilor 

contractului de arendă a terenului 
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111 SRL "Varo-Inform" str. Ştefan cel Mare (reg. 

oprirea "Stadion") 

Panou de publicitate 

existent 

2 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

112 SRL "Vendostar" str. Ştefan cel Mare 2 

(piaţa de flori) 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

113 SRL "Vendostar" str. Gagarina-str. Orheului Panou de publicitate 

existent 

15 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

114 SRL "Vendostar" str. Ştefan cel Mare str. 

N.Iorga , reg. AZS 

"Petrom" 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

31.05.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

115 SRL "Vendostar" str. N.Iorga , reg. AZS 

"Petrom" 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

116 SRL "Vendostar" str. N.Iorga , reg. c/l nr. 8 Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

117 SRL "Vendostar" str. Decebal  35 Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

118 SRL "Vendostar" str. Ştefan cel Mare 13, 

reg. stadionului orăşenesc 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.11.2020 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 

119 SRL "Vendostar" str. Ştefan cel Mare, casa 

ofițerilor 

Panou de publicitate 

existent 

3 

m.p. 

30.06.2021 fără drept de prelungire a 

termenilor contractului de arendă a 

terenului 





 


