
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Сu privire la perfectarea şi reperfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 
încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă 
a terenurilor în vigoare 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. c), d), e), art. 77 al Legii  RM  privind administraţia
publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codul Civil al RM, art. 3, 4 al Legii RM cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999;  Legea
RM  cadastrului  bunurilor  imobile  nr.  1543-XIII  din  25.02.1998,  Legea  RM  privind  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. 1428 din 16.12.2008 «Cu
privire la aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea şi locaţiunea/arenda
terenurilor aferente», decizia Cosiliului mun. Bălţi nr. 2/51 din 24.02.2011 „Cu privire la stabilirea
termenelor de atribuire în arendă a sectoarelor de teren şi abrogarea 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
şi  completările  ulterioare,  examinînd  cererile  persoanelor  fizice  şi  juridice  cu  documentele
prezentate, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se  perfectează  şi  reperfectează  relaţiile  funciare  cu  persoanele  fizice  şi  juridice  prin

încheierea contractelor de arendă a terenurilor, conform anexei nr. 1.
2. Se modifică contractele de arendă a sectoarelor de teren, conform  anexei nr. 2.
3. Se împuterniceşte primarul interimar al municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorişin:

3.1. să semneze contractele de arendă a sectoarelor de teren cu persoanele fizice şi juridice,
conform anexei nr. 1;

3.2. să  semneze acordurile  de  modificare  a contractelor  de  arendă  a  sectorelor  de  teren,
conform anexei nr. 2.

4. Se refuză reperfectarea contractului de arendă nr. 354 din  12.11.2012, a sectorului de  teren
ocupat de chioşc comercial din str. Şt. cel Mare 16, cu nr. cadastral 0300205880, în legătură cu
faptul  neîndeplinirii  condiţiilor  contractului  de arendă a terenului  şi  punctului  2  a  deciziei
Consiliului  mun.  Bălţi  nr.  3/22  din  25.06.2019  „Сu  privire  la  prelungirea  termenelor
contractelor de arendă a terenurilor, aflate în zonele, ce urmează a fi elaborate concepţiile
urbanistice de asimilare a teritoriului”. 

5. Se  stabilesc  servitute  la  sectoarele  de teren  în  beneficiul  întreprinderilor  deţinătoare  de
reţele în scopul asigurării accesului, deservirii, reconstruirii şi reparaţiei reţelelor inginereşti.

6. 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.

7. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc



Anexa nr. 1
 la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ---------------- ----------------- Obiect comercial

existent în complex
unic cu oprirea

transportului public

42,4% din 
92,5 m.p.

(39,2 m.p.)

6582,85 10 658,28 5 Contract de vînzare-cumpărare
nr. 6998 

din 18.11.2019

2 -------------------
 

--------------------- Obiect propietate
privată

(garaj în componenţa
CCG №15/08)

0,21% din 
2,68 ha.
(56 m.p.)

8101,96 1,5 121,53 Pînă la
01.08.
2033

Reperfectare 
de pe Mocan A.P.

Contractul de arendă
nr. 386 din 09.08.2013 

– se cesionează 
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 3344 
din 26.04.2019

3 ---------------------- -------------------- Obiect propietate
privată

(garaj în componenţa
CCG №15/08)

0,20% din 
2,68 ha.
(54 m.p.)

7812,61 1,5 117,19 Pînă la
01.08.
2033

Reperfectare 
de pe Covali V.A.

Contractul de arendă
nr. 376 din 09.08.2013 

– se cesionează 
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 2620 
din 17.03.2020

4 ------------------ ----------------- Obiect propietate
privată

(garaj în componenţa
CCG nr. 6)

0,35% din 
1,3 ha.

(45,5 m.p.)

7640,80 1,5 114,61 Pînă la
31.07.
2034

Reperfectare 
de pe Goreacii M.D.
Contractul de arendă

nr. 472 din 11.08.2014 
– se cesionează 

Certificat cu privire la dreptul de
proprietate asupra cotei-părţi din
proprietatea comună nr. 10374

din 22.11.2017
Certificat de moştenitor legal nr.

10376 din 22.11.2017
          



Anexa nr. 1
 la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ----------------- ---------------------- Pavilion comercial

existent în complex
unic comercial

49
m.p.

8228,56 10 822,86 5 Contract de vînzare-cumpărare
nr. 2733 din 12.05.2016
Termenii contractului 

de arendă nr. 128 din 24.04.2015
au expirat

6 ------------------- ----------------------- Obiect propietate
privată

(garaj în componenţa
CCG nr. 17/09)

0,56% din 
8940 m.p.
(50,1 m.p.)

8413,28 1,5 126,20 Pînă la
26.12.
2033

Reperfectare 
de pe Darii V.T. 

Contractul de arendă
nr. 841 din 31.12.2013 

– se cesionează 
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 7051 din 10.07.2015
7 ---------------------- -------------------- Pavilion comercial

existent
36

m.p.
8138,13 10 813,81 Pînă la

24.03.
2022

Reperfectare 
de pe SRL «Daronda»
Contractul de arendă

nr. 2514 din 20.04.2005 
– se cesionează 

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 51 din 03.01.2020

8 --------------------- --------------------- Obiect propietate
privată

(garaj în componenţa
CCG nr. 1/13)

0,17% din 
3,19 ha.

(54,2 m.p.)

9101,79 1,5 136,53 Pînă la 
19.05.
2036 

Reperfectare de pe Pascal A.I.,
Pascal T.F.

Contractul de arendă
nr. 710 din 10.06.2016 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 7884 din 30.08.2019



          Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 --------------------- --------------------- Obiect propietate

privată
(garaj în componenţa

CCG nr. 19/10)

0,18% din 
2,9 ha.

(52 m.p.)

7523,25 1,5 112,85 Pînă la
 27.06.
2034

Reperfectare 
de pe Şalaru I.M., 

Contractul de arendă
nr. 354 din 08.07.2014 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 10664 din 17.09.2019
10 --------------------- -------------------- Garaj metalic existent 20

m.p.
3358,59 5 167,93 5 Reperfectare 

de pe Gaina I.V., 
Contractul de arendă 

– se abrogă
nr. 1281 din 25.11.2008
Certificat de moştenire

nr.17991 din 20.11.2017
11 --------------------- ----------------- Anexă existentă la

apartament
12

m.p.
2015,16 2 40,30 Pînă la 

08.11.
2032

Reperfectare 
de pe Radu L.V., 

Contractul de arendă
nr. 529 din 28.11.2007 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 3191 din 03.06.2020
12 ------------------- --------------------- Garaj metalic existent 19

m.p.
4295,13 5 214,76 Pînă la 

26.01.
2022 

Reperfectare 
de pe Costaş M.I., 

Contractul de arendă
nr. 47 din 10.02.2012 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 1808 din 24.06.2020

         

 Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi



                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 ----------------------- ------------------------- Obiect propietate

privată
(garaj în componenţa

CCG nr. 1/13)

0,18% din 
3,19 ha.

(57,4 m.p.)

9639,17 1,5 144,59 Pînă la
19.05.
2036 

Reperfectare 
de pe Bouroş T.G., 

Bouroş S.М.
Contractul de arendă

nr. 701 din 10.06.2016 
– se cesionează

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 3416 din 12.04.2019

14 --------------------- ---------------------- Chioşc comercial
existent

6
m.p.

1007,58 10 100,76 Pînă la
24.11.
2021  

Reperfectare 
de pe Bodean S.N.

Contractul de arendă
nr. 550 din 07.10.2013 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 2447 din 12.03.2020
15 ------------------------ --------------------- Sector de teren

adăugător pentru
reconstruirea

chioşcului în complex
unic

6
m.p.

1007,58 10 100,76 Pînă la
23.11.
2020  

Reperfectare 
de pe Bodean S.N.

Contractul de arendă
nr. 1548 din 15.12.2016 

– se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 2447 din 12.03.2020
16 --------------------------- ---------------------- Pavilion comercial

existent în complex
obiectului comercial

16
m.p.

3616,95 10 361,69 Pînă la
19.06.
2021 

Reperfectare de pe Şurcan N.S.,
Contractul de arendă

nr. 1043 din 03.09.2008
– se abrogă

Hotărîre judecătoriei 
nr. 2р/s-71/2019 din 03.03.2020

         



 Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 ------------------------ --------------------------- Pavilion comercial

existent
24,5
m.p.

4114,28 10 411,43 Pînă la
21.02.
2021  

Reperfectare 
de pe ÎI «N.V.Şolcan»
Contractul de arendă

nr. 101 din 19.03.2007
 – se cesionează

Contract de donaţie nr. 1118 din
21.05.2020

18 ----------------------- -------------------------- Garaj metalic existent 26,3
m.p.

4416,55 5 220,83 5 Contractul de arendă
nr. 623 din 08.08.2011 

– se anulează
Contract de donaţie 

nr. 3897 din 03.06.2019
19 SRL «Ecobricheta»

1008602008746
str. Şt. cel Mare, 146

0300207.463
Obiect proprietate

privată
11,752 % din
84005 m.p.
(9873 m.p.)

1657970,16 1,5 24869,55 20 Contract de vânzare-cumpărare
nr. 4753 din 21.06.2019 

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 4888 din 18.12.2019

20 -------------------- ---------------------- Garaj capital existent 25,2
m.p.

4231,83 1,5 63,48 20 Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2461 din 12.04.2019

21 ------------------------- ------------------------ Garaj capital existent 20
m.p.

3358,59 1,5 50,38 Pînă la
25.06.
2039 

Reperfectare 
de pe Bouroş E.N.

Bouroş V.G.
Contractul de arendă

nr. 354 din 17.09.2019 
– se cesionează

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 4002 din 07.07.2020

          



Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 -------------------- -------------------- Pavilion comercial

existent
9,5

m.p.
1595,33 10 159,53 Pînă la

20.12.
2021 

Reperfectare 
de pe SRL «Centaur»

Договор аренды №1080 
от 18.12.2011 – se cesionează
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 2510 din 08.07.2020
23 --------------------- --------------------- Obiect proprietate

privată
171
m.p.

24739,92 1,5 371,10 Pînă la
31.12.
2020 

Reperfectare de pe Macoveţchi
M.V.

Contractul de arendă
nr. 633 din 13.10.2014 

– se cesionează 
Contract de vânzare-cumpărare

nr. 1-92 din 18.08.2020
Se introduc modificări în

termenii contractului de arendă
24 ----------------- --------------------- Garaj metalic existent 25

m.p.
4198,24 5 209,91 Pînă la

24.03.
2023 

Reperfectare 
de pe Zagoruico A.V.
Contractul de arendă

nr. 2523din 21.04.2005 
– se cesionează

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 1-13 din 05.08.2020 

          



Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 ------------------- ------------------ Garaj capital existent 22

m.p.
3694,45 1,5 55,42 Pînă la

29.11.
2032 

Reperfectare de pe Pancenco
I.G., 

Pancenco L.L.
Contractul de arendă

nr. 613din 10.12.2012 
– se cesionează

Contract de donaţie nr. 10574
din 16.09.2019

26 ÎI «Ulimada»
1003602002233

str. Kiev, 4
0300104.011

Încăpere nelocativă 
în casă locativă

mulietajată

6,62 % din
 790 m.p.
(52 m.p.)

8732,35 1,5 130,99 20 Contract de vînzare-
cumpărare nr. 5289 din

11.11.1999

27 ---------------------- --------------------- Obiect proprietate
privată 

(încăpere nelocativă)

6,05 % din
2406 m.p.
(146 m.p.)

33004,65 1,5 495,07 Pînă la
04.02.
2036 

Reperfectare 
de pe Papucciu A.V.
Contractul de arendă

nr. 464 din 25.02.2016 
– se abrogă

Contract de vânzare-
cumpărare nr. 760 din

25.01.2017
28 ------------------ ----------------- Pavilion comercial

existent
50 

m.p.
8396,49 10 839,65 Pînă la

30.06.
2021

Reperfectare 
de pe SRL «Goverla»
Contractul de arendă

nr. 2637 din 19.07.2005 
– se cesionează

Contract de vânzare-
cumpărare nr. 2-120 din

14.08.2020



          Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

Denumirea
întreprinderii, FNP

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
 a terenului 

Suprafaţa
terenului în

(m.p.)

Preţulnormat
ival terenului

în (lei)

Procentul
din preţul

normativ al
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală în

(lei)

Termenul
arendei în

(ani)
Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 ------------------------- ---------------------

 
Vulcanizare existentă 64 

m.p.
10747,50 5 537,38 5 Reperfectare 

de pe SRL «Goverla»
Contractul de arendă

nr. 403 din 30.04.1999 
– se cesionează

Contract de vânzare-
cumpărare nr. 2-121 din

14.08.2020
30 ----------------------- -------------------- Obiect propietate privată

(garaj în componenţa
CCG «Autoamator»)

0,33 % din
1,7375 ha.
(57 m.p.)

9571,99 1,5 143,58 Pînă la
26.07.
2038 

Reperfectare 
de pe SA «Real-Registr»

Contractul de arendă
nr. 332 din 18.10.2018 

– se cesionează
Contract de vânzare-

cumpărare nr. 4674 din
24.07.2020

31 SRL «Elecanplus»
1012602004817

str. M.Viteazul, 69 Tambur de intrare
existent

9
m.p.

2034,53 2 40,69 Pînă la
28.07.
2033 

Reperfectare 
de pe Gavajuc S.L.

Contractul de arendă
nr. 639 din 08.08.2011 

– se cesionează
Contract de vânzare-

cumpărare nr. 11034 din
06.11.2019

32 ----------------------- ----------------------- Anexă existentă 
la magazin

56,1
m.p.

12681,92 10 1268,19 2 Proces de recepţie finală 
nr. 01 din 30.06.2017
Contractul de arendă 

nr. 1071 din 23.09.2008 
– se reziliază

                                             



     Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălţi

                                                  nr. ______ din _________________2020

Nr. 
c/o

№ 
contractul de

arendă
Denumirea

întreprinderii,
FNP arendaşului

Adresa
terenuluişi
numărul
cadastral

Modul de folosire
 a terenului

Supra-
faţa

terenului
în (m.p.)

Preţulnor
matival

terenului
în (lei)

Procen
tul   din
preţul

normati
v al

terenul
ui în
(%)

Suma plăţii de
arendă anuală

în (lei)

Termen
ul

arendei
în (ani)

Notă
(în baza)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Contractul de

arendă nr. 353 
din 19.07.2010 

------------------- ---------------- Obiect comercial
existent în complex

cu oprirea
transportului public

57,6% din 
92,5 m.p.
(53,3m.p.)

8950,65 10 895,07 Pînă la
24.06.
2023

Micşorarea suprafeţei
sectorului de teren.

Contract de vânzare-cumpărare
nr. 6998 

din 18.11.2019
2 Contractul de

arendă nr. 333 
din 18.10.2018

--------------------- -------------------- Chioşc comercial
existent în complex 

comercial unic

26
m.p.

4366,17 10 436,62 Pînă la
27.09.
2023

Modificarea denumirii
arendaşului. 
Decizia ASP

din 12.06.2020






	În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. c), d), e), art. 77 al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codul Civil al RM, art. 3, 4 al Legii RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999; Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, Legea RM privind 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. 1428 din 16.12.2008 «Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente», decizia Cosiliului mun. Bălţi nr. 2/51 din 24.02.2011 „Cu privire la stabilirea termenelor de atribuire în arendă a sectoarelor de teren şi abrogarea 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 şi completările ulterioare, examinînd cererile persoanelor fizice şi juridice cu documentele prezentate, -

