
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălţi 

 nr. 6/20 din 27.10.2011 “Cu privire la stabilirea în mod  

unilateral al plăţii pentru folosirea terenului” 

cu modificările ulterioare  

 

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

locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 10
1
 al Legii RM privind preţul normativ de vînzare – 

cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 “ Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

vînzarea - cumpărarea terenurilor aferente” cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 

conformitate cu deciziile adoptate anterior de Consiliul mun.Bălţi nr. 7/34 din 01.08.2013 “Cu 

privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a 

terenurilor”, nr. 8/36 din 26.09.2013 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 10/28 din 31.10.2013 “Cu privire la perfectarea 

relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr.11/36 din 

28.11.2013 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

arenda a terenurilor”, nr. 14/31 din 26.12.2013 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 1/30 din 27.02.2014 “Cu privire la 

perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 

2/30 din 27.03.2014 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 3/28 din 24.04.2014 “Cu privire la perfectarea relațiilor 

funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 4/29 din 27.06.2014 

“Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a 

terenurilor”, nr. 5/31 din 31.07.2014 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 6/32 din 02.10.2014 “Cu privire la perfectarea 

relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 7/12 din 

23.10.2014 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

arenda a terenurilor”, nr. 9/13 din 05.12.2014 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr.11/13 din 29.12.2014 “Cu privire la 

perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, 

nr.1/35 din 26.02.2015 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 2/11 din 02.04.2015 “Cu privire la perfectarea relațiilor 

funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 3/14 din 16.04.2015 

“Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a 

terenurilor”, nr. 9/66 din 30.07.2015 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr. 12/18 din 24.09.2015 “Cu privire la perfectarea 

relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr.15/27 din 

12.11.2015 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

arenda a terenurilor”, nr.17/18 din 07.12.2015 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, nr.19/22 din 21.12.2015 “Cu privire la 

perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arenda a terenurilor”, 

nr.1/33 din 04.02.2016 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor, modificarea contractelor  de arendă a terenurilor în vigoare”, nr. 

3/30 din 31.03.2016 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”, 



nr.4/37 din 19.05.2016 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare”, nr. 

5/28 din 23.06.2016 “Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii 

contractelor de arenda a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi 

modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/30 от 31.03.2016 «Сu privire la perfectarea 

relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea 

Contractelor de arendă a terenurilor în vigoare»,   nr. 6/22 din 21.07.2016 «Сu privire la perfectarea 

relaţiilor  funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea 

contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 5/28 

din 23.06.2016 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi modificarea 

deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/30 din 31.03.2016 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare 

prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare», nr. 9/37 din 29.09.2016 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare», nr. 11/21 din 04.11.2016 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare», nr. 14/13 din 22.12.2016 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare», nr. 2/16 din 23.02.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin 

intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a 

terenurilor în vigoare și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 14/13 din 

22.12.2016»,  nr. 3/20 din 30.03.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr. 4/17 din 11.05.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr. 6/32 din 29.06.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr. 9/26 din 28.09.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr. 10/25 din 26.10.2017 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr. 8/26 din  29.03.2018 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în 

vigoare», nr.__/_din 28 .04.2018 «Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul 

încheierii contractelor de arendă a terenurilor,  în baza cărora au fost perfectate contracte de arendă 

cu unii proprietari de garaje,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 6/20 din 27.10.2011 “Cu privire la stabilirea 

în mod unilateral al plăţii pentru folosirea terenului”  cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

1.1. în coloana 5 punctul 2 a anexei suprafaţa “70,52% din 1,7375 ha (1,2255 hа)” se substituie 

cu suprafaţa “62,60% din 1,7375 ha (1,0887 hа)”; 

1.2. în coloana 5 punctul 6  anexei suprafaţa “44,21% din 1,07 ha (0,4732 hа)” se substituie cu 

suprafaţa “43,86% din 1,07 ha (0,4695 hа)”; 

1.3. în coloana 5 punctul 7 a anexei suprafaţa “72,61% din 2,9  ha (2,10705 hа)” se substituie 

cu suprafaţa “72,34% din 2,9 ha (2,09925 hа)”; 

1.4. în coloana 5 punctul 9 al anexei suprafaţa “72,34% din 3,19 ha (2,30756 hа)” se substituie 

cu suprafaţa “69,03% din 3,19 ha (2,20223 hа)”; 

1.5. în coloana 5 punctul 11 al anexei suprafaţa “71,47% din 0,66 ha (0,4720 hа)” se substituie 

cu suprafaţa “71,07% din 0,66 ha (0,4694 hа)”; 

1.6. în coloana 5 punctul 14 al anexei suprafaţa “57,00% din 3,6395 ha (2,0761 hа)” se 

substituie cu suprafaţa “56,87% din 3,6395 ha (2,0714hа)”; 

1.7. în coloana 7 punctul 2 a anexei cifra “35460,56” se substituie cu “31502,17”; 



1.8. în coloana 7 punctul 6 al anexei cifra “13692,32” se substituie cu “13585,26”; 

1.9. în coloana 7 punctul 7  a anexei cifra “60968,72”se substituie cu “60743,02”; 

1.10. în coloana 7 punctul 9 a anexei cifra “77501,58” se substituie cu “73963,97”; 

1.11. în coloana 7 punctul 11 a anexei cifra “13657,60” se substituie cu “13582,36”; 

1.12. în coloana 7 punctul 14 a anexei cifra “60073,16” se substituie cu “59937,17”.  

2.  Secretarului Consiliului  mun. Bălţi dnei Irina Serdiuc să expedieze, în termen de 15 zile, 

copiile prezentei decizii în adresa Inspectoratului Fiscal de Stat şi  CCG  - 4, CCG – 19/10, 

CCG – 1/13, CCG -10; CG  „Autoamator”; CCG – 13.   

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate 

pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediul. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



 
  



 
  



  



 

















 


