
Darea de seamă 
privind starea proprietăţii municipale 

pentru anul 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Proprietatea municipală constituie temelia desfăşurării activităţii întreprinderilor 

municipale, a instituţiilor publice şi bugetare în domeniul prestării locuitorilor municipiului a 

serviciilor de diferită natură: comunale, de transport public, de exploatare şi întreţinere a 

fondului locativ, în domeniul învăţămîntului, sănătăţii, culturii, sportului, etc. 

În scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 523 din 16.07.2009 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, a Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile 

proprietate publică şi delimitarea lor, Hotărîrii Guvernului  Nr. 675 din 06.06.2008 „Cu privire la 

Registrul patrimoniului public”, art. 77 a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Hotărîrii Guvernului nr568 din 06.05.2008 cu privire la organizarea evidenţei 

proprietăţii publice şi circulaţia acesteia, Regulamentului cu privire la modul de primire-

transmitere în proprietatea municipală a patrimoniului proprietate a statului, proprietate a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr. 16/22 din 24.12.2012, Regulamentului privind modul de posesiune, de 

folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului 

Bălţi aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, precum şi a 

dispoziţiei primarului nr. 710 din 22.10.2015 ”Privind desfăşurarea inventarierea anuale a 

proprietăţii municipale pentru anul 2015 a instituţiilor bugetare şi întreprinderilor municipale”, a 

fost efectuată pentru  verificarea stării, disponibilitatii şi valoarii bunurilor mobile şi imobile 

aflate în proprietatea municipiului Bălţi. 

Caracteristica generală a patrimoniului municipal pentru anul 2015 

La situaţia din 01.01.2016 pe teritoriul municipiului  sunt înregistrate 23 de întreprinderi 

municipale, din care doar 14 sunt gestionare a proprietăţii municipale şi activează în scopul 

satisfacerii interesului public: 

1. 6 întreprinderi în domeniul gospodăriei locativ-comunale – ÎM „Gospodăria Locativ-

Comunală Bălţi”, ÎM „Direcţia Reparaţie şi Construcţie a Drumurilor Bălţi”, ÎM „BiO 

Bălţi”, ÎM „Gospodăria Specializată Auto Bălţi”, ÎM „Regia Apă-Canal-Bălţi”, ÎM 

„Termogaz”; 

2. 1 în domeniul comerţului – ÎM „Asociaţia Pieţelor mun. Bălţi”; 

3. 1 în domeniul alimentaţiei publice – ÎM „Aprovizionare”; 

4. 2 în domeniul proiectării şi construcţiilor – ÎM „Direcţie de Reparaţii şi Construcţii 

Comandatare Unic Bălţi”, ÎM «Biroul arhitectură şi sistematizare»; 

5. 3 în domeniul neproductiv – ÎM „Stadionul Olimpia Bălţi”, ÎM „Hotelul Bălţi”, ÎM 

„Limba Noastră”; 



6. 1 în domeniul transportului – ÎM „Direcţie Troleibuze Bălţi”; 

Alături de întreprinderile municipale, gestionari ai proprietăţii municipale sunt următorii 

subiecţi: 

7. 3 instituţii medico-sanitare publice – IMSP „Spitalul clinic municipal Bălţi”, IMSP 

„Centrul Medicilor de Familie Bălţi”, IMSP „Centrul Stomatologic Bălţi”; 

8. 17 instituţii bugetare; 

9. Societatea pe acţiuni „Teleradio Bălţi”, la care mun. Bălţi deţine 100% din acţiuni; 

10. Organizaţia obştească „Academia de tenis de masa din Bălţi ” 

11. Societatea cu răspundere limitată „Gloring Inginering”. 

 

În gospodăria gestionarilor sus-numiţi se află proprietate municipală în valoare de 

4 023 536,7 mii lei (anexa nr. 1), inclusiv: 

 

 

 

În conformitate cu Ctalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (Hotărîrea 

Guvernului nr. 338 din 21.03.2003) proprietate municipiului Bălţi poate fi categorisită astfel: 

 Clădiri – (obiecte cu destinaţie social-culturală, fondul locativ, corpuri de producere, 

depozite, garajuri, etc.) – 1228330,5 mii lei; 

 Construcţii speciale – (drumuri, estacade, şi alte construcţii inginereşti, care sunt necesare în 

procesul de producţie) , a căror destinaţie constă în crearea condiţiilor necesare pentru realizarea 

procesului de producere) – 80609,7 mii lei; 

 Instalaţii de transmisiuni – (reţelele electrice, reţelele de telecomunicaţii, apeducte şi 

canalizaţii) – 177175,3 mii lei; 

 Maşini şi utilaje – (instalaţiile şi echipamentele de forţă, de măsurare, reglare şi utilajele de 

laborator, calculatoarele) – 181327,8 mii lei; 

 Mijloace de transport – (toate tipurile mijloacelor de transport) – 115923,7 mii lei; 

 Instrumentele şi inventarul de producţie – 21463,2 mii lei; 

 Plantaţiile perene – 61977,8 mii lei;  

 Alte mijloace fixe – 235896,6  mii lei; 

 Terenuri – 1920832,1mii lei; 

întreprinderilor municipale - 1520819,3  mii lei 

instituțiilor bugetare - 2186812,9 mii lei 

instituțiilor publice - 203004,5 mii lei 

organizaţia obştească - 1519,8 mii lei 

societatea comercială - 109905,7 mii lei 

societatea pe acţiuni - 1 474,5 mii lei 



 
Efectuînd analiza existenţei şi mişcării mijloacelor fixe, care fac obiectul proprietăţii 

municipale pentru anul 2015, se poate remarca majorarea costului bunurilor proprietate 

municipală (conform anexei nr. 2). Astfel, costul mijloacelor fixe pe întreprinderi municipale s-a 

majorat cu 46 044,2 mii lei, iar pe instituţii bugetare cu 54 883,7 mii lei, instituţii publice cu       

8 087,4 mii lei. 
 

Ieşirea mijloacelor fixe din patrimoniul public  

Efectuînd analiza comparativă a indicatorilor pentru anii 2014-2015 costul proprietăţii 

municipale s-a micşorat în total cu 122 174,5 mii lei. Principalii factorii care duc la scăderea 

valorii proprietăţii (anexa nr. 2.1): 

 excluderea apartamentelor privatizate din fondul locativ municipal şi din Registrul 

proprietăţii municipale; 

 casarea mijloacelor fixei care se află în stare de uzură morală avansată şi a celor 

învechite; 

 correctarea evidenţei contabile 

 vînzarea activelor, care nu sunt folosite în genul de activitate indicat în actul de 

constituire; 

Pe parcursul anului 2015 au fost şi-au desfăşurat lucrările 9 comisii de gestionare a 

proprietăţi publice, în cadrul cărora s-a discutat, iar ulterior membrii comisiilor şi-au dat acordul 

pentru casarea mijloacelor fixe care se aflau la balanţa întreprinderilor municipale şi instituţiilor 

publice în valoare totală de 63 140,2 mii lei. 

Casarea mijloacelor fixe este realizată conform cerinţelor stipulate în Hotărîrea 

Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe. 

Din suma totală a mijloacelor casate – 63 140,2  mii lei pondere o au: 

- ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” – casarea apartamentelor privatizate a fondului 

locativ – 81,1%; 

12. ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”– 9,91%; 

13. Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport – 3,25%; 

14. ÎM „Direcţie Troleibuze Bălţi” – 2,91%; 

15. ÎM „ATSV Bălţi” – 1,79 % 

16. Alte instituţii şi întreprinderi – 1,04% 
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Patrimoniul public pe categorii   

Terenuri - 1 920 832,1 mii lei 

Clădiri -1 228 330,5 mii lei 

Construcții speciale -80 609,7 mii lei 

Instalații de transmisiuni -177 175,3 mii lei 

Mașini și utilage -181 327,8 mii lei 

Mijloace de transoport -115 923,7 mii lei 

Instrumentr și inventarul de producție - 21 463,2 mii lei 

Plantații perene- 61 977,8 mii lei 

Alte mijloace fixe - 235 896,6 mii lei 



 

ÎM „GLC Bălţi” a efectuat corectarea evidenţei mijloacelor fixe, în urma căreia valoarea 

patrimoniului s-a  micşorat cu 75,6 mii lei, din cauza excluderii apartamentelor din fondul 

locativ municipal. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 29.11.1996 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale 

întreprinderilor municipale şi instituţiile publice au comercializat mijloacelor fixe, care nu sunt 

folosite în sumă de 11 121,6 mii lei. 

Pe parcursul perioadei de raportare, din lista activelor nefolosite, propuse spre vînzare 

prin intermediul licitaţiilor publice, au fost vindute 2 complexe de bunuri imobile.  

Conform deciziilor Consiliului municial Bălţi a fost dat acordul pentru privatizarea a 3 

obiecte a proprietăţii municipale amplasate pe teritoriulmunicipiului Bălţi, cu suprafaţa totală de 

408,4 m
2
. 

Printr-o decizie a Consiliului de Bălți a fost dat permisiunea de a vinde neutilizate MSPU 

proprietate "Spitalul Clinic Municipal" și ÎM „Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi”. Ca rezultat 

MSPU „Spitalul Clinic Municipal "a fost implementat de comutator" Cwant " vânzare de 234,8 

mii. lei.  ÎM „Asociaţia pieţelor din mun. Bălţi” a fost implementat de masina GAZ - 3304-212 

de vânzări în valoare de 7,7 mii lei .. 

Efectuînd analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2014 cu datele anului 2015 se 

menţionează tendinţa spre micşorare volumului patrimoniului ieşit. În anul 2014 a ieşit din 

proprietate publică patrimoniul  aproape de 2,5 ori mai mult decît indicatori pe anul 2015. 
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ÎM  "GLC" 

ÎM "Regia "Apă-Canal-Bălţi"" 

DÎT şi S  

ÎM "Direcţia de Troleibuze" 

ÎM "ATSV Bălţi" 

Alte instituţii şi întreprinderi 

anul 2014  
286548,8 mii lei  

anul 2015  
122174,5 mii lei 



Intrarea patrimoniului municipal  
 

În acelaşi timp valoarea proprietăţii municipale în registru s-a majorat cu 235 010,1 mii 

lei (anexa nr. 2.2). 

Intrarea mijloacelor fixe la evidenţa unităţii administrativ-teritoriale pe parcursul anului 

2015 a avut loc din următoarele surse: 

 procurarea mijloacelor fixe din contul bugetului local, din contul mijloacelor proprii, 

din sponsorizari şi ajutor umanitar, precum şi nerambursabil; 

 primirea patrimoniului în cadrul proiectelor; 

 procurarea din contul efectuării reparaţiilor capitale a fondurilor de bază; 

 din contul reevaluării  mijloacelor fixe; 

 intrarea mijloacelor fixe prin transeferul bunurilor din obiecte de mică valoare şi 

scurtă durată. 
 

În perioda de raportare anului 2015 întreprinderile municipale au procurat şi au primit 

bunurile în valoare totală 82 831,5 mii lei. 

Mare parte a procurărilor aparţine ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”, care în cadrul 

proiectului a benificiat bunurile în valoarea 79 611,2 mii lei, ce constituie 84,7 % din volumul 

total a intrărilor: 

 în valoare de 67 247,3 mii lei au fost procurate 23 de mită ți de trolebuze în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea transportului de troleibuze mun. Bălți”; 

 în valoarea de 3 443,6 mii lei a fost procurat sistem de alarmă de securitate din 

fonduri proprii; echipament de birou, stația de deservire, complex de spălare în 

credit; 

 în valoarea de 8 920,3 mii lei au fost procurate echipamente de diagnosticare, 

tehnica de calcul, CT – 1,2,3,4 (echipament BEPD). 

ÎM „DRCD Bălţi ” a procurat mijloace fixe în valoare 2 247,2 mii lei, şi anume maşine 

specializate pentru efectuarea activităţii statutare  şi simafoare, ce constituie 2,39 mii lei din 

volumul total. 

Partea ramasa a procurărilor 1,04 % aparţine întreprinderilor municpale aşa ca ÎM „GLC 

Bălţi”, ÎM „Asociaţia pieţelor din Bălţi”, ÎM „Termogaz”, la care valoarea bunurilor procurate 

pentru exercitarea activităţii statutare constituie 972,9 mii lei din volumul total. 

Instituţiile publice au procurat şi au primit cu titlu gratuit bunurile în valoarea totală 

3 445,6 mii lei, din care în mare perte este mobilă, tehnica de calcul  şi soft-ul. 

DÎT şi S a primăriei a procurat bunurile în valoarea 2 567,4 mii lei, ce constituie 2,73 % 

din volumul total a procurărilor  şi include mobilă, tehnica de bucatarie, instrumente, haine şi 

echipamentul sportiv. 

Aparatul primăriei a efectuat procurarea bunurilor în valoarea 237,6 mii lei în urma căreia 

la evidenţă contabilă au fost primite aspirătoare, aparate pentru spălare, mobilă, uşi, tehnica de 

calcul, scări, îngrădire şi lămpă de masă. 

Secţia cultură a primăriei a procurat mijloace fixe în valoarea 337,7 mii lei, şi anume 

costume de teatru, tehnica de calcul  şi literatura  artistică. 

DAS şi PF a primăriei  a procurat din contul mijloacelor bugetare mijloace fixe  ]n  

valoarea 80.8 mii lei (46,5 mii lei – carucior pentru invalizi  „ Special Buggy Racer”  cu perna de 

oxigen şi matraţ "BodyMap AC", mobilă pentru activitatea Diecţiei în valoare 34,3 mii lei). 

DGFE a primăriei din mijloce bugetare a procurat 3 calculatoare şi 3 fotolii de birou în 

summa totală 36,5 mii lei. 

Centrul militar teritorial a procurat din mijloace bugetare mijloace fixe , şi anume 36 

scaune în valoarea totală 9 mii lei. 
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perioada de raportare 

Dinamica primirii bunurilor în proprietate municipală 2013-2015 

            Fondul de ASP a procurat din mijloace proprii bunurile în valoarea 29,4 mii lei, şi anume 

3 imprimantă în sumă de 11,2 mii lei , mobilierul în suma de 12,8 mii  lei și software-ul – 5,3 mii 

lei. 

Şcoala sportivă specializată de fotbal a procurat mijloace fixe în valoare totală de 30,8 

mii lei, și anume tehnica de calcul  în valoare de 7,5 mii lei, echipament sportiv (plase de fotbal) 

-9,9 mii lei, mobilier (mese, scaune) – 8,7 mii lei, masina de spalat rufe -4,5 mii de lei. 

Centre sociale au achiziționat bunurile în valoare totală de 109,4 mii lei, între care  în 

mare parte sunt mobilă  și tehnica de calcul. 

Instituţii medico-sanitare publice  au achiziţionat şi au primit patrimoniul în valoare totală 

7713,5 mii lei. 

IMSP "Spitalul Clinic Municipal din Bălți", a primit cu titlu gratuit ca ajutor  echipament 

medical în valoare de 5075,3 lei. De asemenea, în timpul perioadei de raportare 2015 instituția a 

procurat echipament medical în valoare de 1910,4 mii lei. Volumul primiri constituie  7,43% din 

valoarea totală a intrării patrimoniului. 

IMSP "Centrul medicilor de familie mun. Bălți" a efectuat procurarea echipamentului  

medical din mijloace proprii  în valoarea 727,7 mii lei. 

 

 
 

Efectuînd analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2014 cu datele anului 2015 se 

menţionează tendinţa spre majorarea volumului patrimoniului intrat în prorpietatea municipală. 

Astfel în anul 2014 în proprietate publică au fost primite mijloace fixe în valoarea totală 75 188,3 

mii lei, ce aproape de 3 ori mai puţin decît indicatori pe anul 2015. 
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      Primirea patrimoniului în cadrul proiectelor 

În cadrul acordului  trilateral de la agenţia de Deyvoltare Nord în proprietatea municipală 

au fost primite reţele de alimentare cu apa potabilă din str. Şt. cel Mare cu valoarea 8 564,8 mii 

lei şi din str. iapaev cu valoare 2 530,1mii lei. 

 

Îmbunătăţirea patrimoniului municipal  

           Inventarierea anuală a proprietăţii municipale arată că renovarea activelor, pentru a 

prevenirea distrugerii proprietății municipale și de recuperare a acestora necesită investiții 

capitale serioase. 

Potrivit SNC «Contabilitatea activelor materiale pe termen lung » reparaţia capitală a 

mijloacelor fixe majorează valoarea nominală a activelor, este prelungit termenul funcţionării 

acestora şi se reduce uzura lor. 

În perioada raportată au fost reparate capital şi respectiv s-a majorat valoarea nominală a 

mijloacelor fixe în sumă de 38 006,4  mii lei atît din contul  mijloacelor proprii cît şi din contul 

bugetului local (anexa nr. 2.2). 
 

Aşadar instituţiile bugetare au efectuat lucrări de reparaţie capitală în valoarea 29507,3 

mii lei. 

Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport a primăriei mun. Bălţi a efectuat lucrări de 

schimbare a geamurilor, uşilor, lucrări de reparare a acoperişurilor, încăperilor izolate, 

instalaţiilor de transmisie şi pavajului  a 36 de construcţii  subordonate Direcţiei, în sumă de 

28 570,3 mii lei, dintre care 12 licee teoretice, 4 gimnazii, 18 instituţii preşcolare, 1 şcoala 

primară, 1 şcoala sportivă. 

Din contul mijloacelor bugetare au fost reparate clădirile cu destinaţie social-culturală şi 

anume: subordonate Secţiei cultură - Şcoala de arte “Ciprian Porumbescu” şi Şcoala de arte 

plastice pentru copii, precum şi schimbare a geamurilor şi acoperişului clubului „Meşterul 

Popular”  în sumă de 628,9 mii lei. 

În perioada de raportare anului 2015 a fost efectuată reperaţia capitală a clădirii 

administrative primăriei mun. Bălţi – 120,3 mii lei. 

Instituțiile medico-sanitare publice  în timpul perioadei de raportare în 2015  au efectuat 

lucrările la reparația capitală a proprietății municipale în suma totală de 691,8 mii lei. 

IMSP "Spitalul Clinic municipal Bălți " în baza deciziei Consiliului municipal. Bălți, a 

efectuat  capitalizare băii «Vod 56» în sumă de 17,4 mii lei. 

IMSP "Centrul stomatologic" a efectuat  lucrările la repararea clădirii centrului și 

garajului în suma totală de 499,9 mii lei. 

Lucrari privind reparația capitală a proprietății au fost făcute și de către IMSP "Centrul 

Medicilor de Familie Bălți". Valoarea totală a lucrărilor de reparaţie a constituit  58,6 mii lei. Ar 

trebui remarcat faptul că 174,3 mii lei au fost capitalizate de către instituţia ca urmare a unor 

reparații sisteme de monitorizare video, autoturismului  "VAZ-2115" şi dispozitivului medical de 

radiodiagnostică.  Totodată  au fost efectuate lucrări de reparația capitală a clădirii Centrul de 

Sănătate №1 (reparația farmaciei și garajului) în sumă de 411,5 mii lei . 

             Pe parcursul perioadei de raportare pentru 2015 întreprinderile municipale în detrimentul 

fondurilor de credit, mijloace  proprii  și bugetare au  efectuat reperaţia capitală a patrimoniului 

în valoare totală de 7 807,2 mii  Lei. 

Așa că ÎM "Gospodăria locativ-comunală  Bălți" a efectuat reparația caăpitală  a unui 

sistem de supraveghere video în sumă de 49,9 mii lei. 

ÎM "DRCD Bălți" au fost transmise  cheltuieli de reparații capitale ale drumurilor și 

podurilor, efectuate din contul bugetului municipal în sumă de 4654 mii lei și şi a efectuat  
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reparația capitală din mijloace proprii  a mijloacelor fixe, și anume mașinei de marcare 

drumurilor și autoturismului "УАЗ 396201 ", în sumă de - 38,1 mii lei .. 

ÎM "Amenajarea teritoriului și spaţii verzi Bălți" au fost transmise  cheltuieli de reparația 

capitală a  acoperișului clădirii casei în parcul "Andrieș", efectuate din contul bugetului 

municipal în sumă de 156,5 mii lei. 

ÎM "Regia" Apă-Canal-Bălți "”, a efectuat reparația capitală a stație de comandă CR3-

2WA în sumă de 11,6 mii lei. 

ÎM "Direcţia de troleibuze din Bălţi" - a efectuat reparația capitală a construcţiei 

depozitului din str.Decebal,132 în sumă de 1867,8 mii lei, precum și repararea rețelelor de 

contact în sumă de 941,8 mii lei. 

ÎM "Asociaţia piețelor din mun. Bălți " a efectuat reparația capitală din contul 

mijloacelor proprii a construcţiei, ce se află pe teritoriul pieței " Nord ", în sumă de 43,4 mii lei. 

ÎM "Stadionul Olimpia Bălți”  a efectuat reparația capitală  a bunurilor imobile  în 

valoare totală de 43,8 mii lei, în urma reparaţiei  arcii  cu case si centrului de difuzare din 

str.Kiev, 155. 

 
Efectuînd analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2014 cu datele anului 2015 se 

menţionează tendință de creștere a volumului investiţiilor capitalizate. Deci, în 2014, 

îmbunătățire a bunurilor proprietate municipală a fost efectuată în valoarea totală de 20 283,5 

mii lei, care este de aproape de 1,5 ori mai puțin decât în 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reevaluare proprietăţii municipale  

Pe parcursul perioadei de raportare anului 2015 valoarea proprietății municipale a crescut 

în urma reevaluării mijloacelor fixe reflectate în evidenţă cu valoarea iniţială zero. 

Ca urmare, Direcţia îvăţămînt, tineret și sport a efectuat reevaluare a mijloacelor fixe, în 

fine valoarea totală a proprietății a crescut cu 14 776,7 mii lei. 

Volumul total 
a investiţiilor 

capitale- 
38006,4     
mii lei 

Instituţii medico-
sanitare publice 

691,8 mii lei 

Întreprinderile 
municipale 

7807,2  mii lei 

Instituţii bugetare 
29507,3 mii lei 



Veniturile de la utilizarea proprietății municipale, lei 

de la vînzarea proprietăţii  (9,1%) 

de la darea în locațiunea a bunurilor 

imobile (13,4%) 

de la vînzarea-cumpărarea terenurilor 

(59,0%) 

de la arenda terenurilor (11,6%) 

de la licitații și vînzarea dreptului de 

de arendă a terenurilor (5,0%) 

de la licitații de vînzarea a dreptului 

de locațiune a bunurilor (1,9%) 

Ar trebui remarcat faptul că ÎM "Direcţia de troleibuze din mun. Bălţi ", de asemenea, a 

fost efectuate reevaluarea proprietății în sumă de 343,1 mii lei, din cauza diferenţei cursului 

valutar în cadrul unui proiect. 
 

Intrarea mijloacelor fixe prin transferul de la OMVSD 

În conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.102  de la 14.07.2015 "Cu privire la 

modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, 

aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010" instituțiile bugetare au 

transferat obiecte de mică valoare şi scurtă durată în mijloace fixe  și materiale de bază. 

Astfel, contabilităţi centralizate a structurilor de profil  ale Primăriei au transferat la 

mijloace fixe bunurile, care conform politicilor contabile sunt utilizate mai mult de un an, în 

valoare totală de 7 657,5 mii lei. 

Sertviciu desconcentrat – Fondul de susţinerea socială a populaţiei Bălţi a transferat  în 

mijloace fixe bunurile în valoare de proprietate 95,9 mii lei. 

Şcoli sportive, și anume Şcola sportivă specializată de fotbal şi Şcoala sportivă 

specializată pentru copii şi juniori rezerve olimpice de probe pe apă au transferat în mijloace fixe 

bunurile în valoarea  373,5 mii lei. 

Centre sociale au transferat în mijloace fixe bunurile, conform politicilor contabile sunt 

utilizate mai mult de un an, în valoare totală de 1777,5 mii lei. 

Centrul militar teritorial Bălți întru executarea modificărilor normative a transferat în 

mijloace fixe bunurile în valoare 148,2 mii lei. 

Volumul total al bunurilor transferate în mijloace fixe constituie 10 052,8 mii lei. 

Ar trebui remarcat faptul că cea mai mare parte a proprietății transferate a fost atribuită 

categoriilor de mijloace fixe, aşa ca " Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc ", 

"Alte mijloace fixe" și " Maşini şi utilaje, inclusiv tehnica de calcul". 
 

Venituri din utilizarea patrimoniului municipal 

În anul 2015 în domeniul gestionării proprietăţii municipale, au fost depuse eforturi 

pentru sporirea eficienţei utilizării proprietăţii municipale, care este evaluată la suma veniturilor 

din utilizarea ei. 

La capitiolul venituri a bugetului municipal, de la darea în folosinţă şi locaţiune a 

proprietăţii municipale au avut loc intrari – 20 600,8 mii lei, ceea ce este de 1,1 mai puțin decît 

în anul precedent, inclusiv la compartimentul sursua venitului: 

 Venituri din vinzarea proprietăţii – 1868,13 mii lei; 

 Venituri din darea în locaţiune a proprietăţii – 2869,13  mii lei; 

 Enituri din cumararea-vînzarea de pămînt – 10265,3 mii lei; 

 Venituri din arenda pămînturilor – 3328,5 mii lei; 

 Venituri de la licitaţii de vînzare a dreptului de încheiere a contractelor de arendă a 

pămînturilor – 2231,4  mii lei; 

 Venituri de la licitaţii de vînzare a dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune –  

38,34  mii lei. 



Au avut loc 9 şedinţe a comisiei de dare în locaţiune, la care au fost examinate 160 de 

cereri de la persoanele fizice şi juridice despre prelungirea contractelol de locaţiune a încăperilor, 

despre darea în locaţiune a încăperilor prin licitaţii, a vînzării dreptului de încheiere a 

contractelor asupra încăperilor libere şi alte întrebări, care ţin de darea în locaţiune a încăperilor. 

Primăria municipiului Bălţi este parte contractantă la 92 de contracte privind darea în 

folosinţă a încăperilor nelocuibile (cu suprafaţa totală de 8,24 mii m
2
 care se află la balanţa 

primăriei, a Secţiei cultură şi Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport). Per ansamblu venitul annual 

a constituit 1,35 milioane lei. Se face remarcat faptul că 4 contracte de dare în folosinţă a 

încăperilor nelocuibile sunt încheiate pe lungă durată. Aceste contracte sunt supuse înregistrării 

de stat, şi au un şir de particularităţi, atît în ce priveşte procedura încheierii cît şi cea a desfacerii. 

Alte 90 de contacte (cu suprafaţa totală de 6,51 mii m
2
) parte contractantă în aceste 

contracte apar 7 întreprinderi municipale şi 2 instituţii medicale. Aceste contracte se încheie la 

decizia Consiliului municipal, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pe parcursul anului au fost 

realizate controale privind modul de folosire a încăperilor contractate. Per ansamblu suma 

obţinută din contractarea încăperilor constituie aproximativ 1,49 milioane lei. 

21 locatari închiriază încăperi cu scutire de la plată pentru locaţiune, din care 8 au un 

acord-memorandum, întărit prin decizia Consiliului municipal Bălţi. suprafaţa totală a 

încăperilor contractate constituie 2,83 mii m
2
. 

Mişorarea volumului veniturilor obţinute din darea în locaţiune a proprietăţii municipale 

în comparaţie cu indicatorii analogici din anul trecut, este condiţionat în special de micşorarea 

numărului contractelor, precum şi de  privatizarea de către locatari a încăperilor încheriate  în 

corespundere cu Hotărîrea Guvernului privind privatizarea încăperilor nelocative, transmise în 

locaţiune Nr.468 din 25.03.2008. 

În baza contractului nr. 33 din 22.01.2015 privind prestarea serviciilor de pregătire, 

organizare şi promovare a licitaţiilor de vînzare a bunurilor imobile, încheiat cu SRL “Rilici-

Compani”, în anul 2015 au avut loc 4 licitaţii de vînzare a dreptului de încheiere a contractelor 

privind darea în locaţiune a clădirilor libere, care se află în gestiunea instituţiilor publice şi 

bugetare. 

A fost anunţat despre petrecerea a 5 licitaţii publice şi pentru negocieri au fost expuse 10 

loturi, cu suprafaţa totală de 1,06 mii m
2
. Au fost petrecute doar 4 licitaţii publice „cu strigare”. 

Cea de a 5-a licitaâie anunţată nu s-a petrecut, din cauza lipsei solicitărilor de obţinere a loturilor. 

În baza licitaţiilor petrecute au fost date în locaţiune 6 obiecte libere (încăperi), cu suprafaţa 

totală – 0,92 mii m
2
. Ca rezultat, pe contul mijloacelor speciale a primăriei municipiului Bălţi au 

parvenit mijloace băneşti în sumă de 38,34 mii lei. Astfel, cu cîştigătorii licitaţiilor au fost 

încheiate 6 contracte de locaţiune, cu cuantumul anual de locaţiune în sumă de 59,51 mii lei. 

La licitaţiile „cu strigare” de vînzare a dreptului de a încheia contractele de locaţiune a 

încăperilor libere nu au fost vîndute 4 loturi, cu suprafaţa totală de 0,14 mii m
2
, din cauza lipsei 

cererilor de participare la licitaţii, adică se consideră că negocierile nu a avut loc. 

Înafară de aceasta, în anul 2015 au fost petrecute 2 licitaţii „cu strigare” privind vînzarea 

dreptului de a încheia contractul de locaţiune a încăperile libere, care se află în gestiunea ÎM 

“Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” şi ÎM „Stadionul Olimpia Bălţi”. La licitaţii au fost 

expuse 31 loturi cu suprafaţa totală de peste 6,07 mii m
2
 

Conform rezultatelor  licitaţiilor, au fost date în locaţiune 2 obiecte libere (încăperi), cu 

suprafaţa totală de 0,42  mii m
2
, pe baza cărora au fost obţinute mijloace băneşti în sumă de 52,5 

mii lei. 

Gestionarea fondului funciar constituie una din direcţiile de bază în domeniul creării 

condiţiilor dezvoltării durabile a economiei din teritoriu. 

În conformitate cu datele cadastrului funciar al municipiului Bălţi, la situaţia din 

01.01.2016, care reflectă informaţia despre suprafaţa terenului, categoria acestuia, reglementările 

legislaţiei cu referire la terenul respectiv, precum şi alte caracteristici, reflectate în documentele 

înregistrării de stat a dreptului asupra terenului, se reliefează suprafaţa totală a terenurilor, ceea 

ce constituie – 7800,5696 ha, dintre care: 
- terenuri agricole – 3279,4177 га ( 42,04%);  

- terenurile satelor, oraşelor, municipiilor – 2676,4322 га (34,31%);  

- terenurile destinate industriei, transporturilor şi cu alte destinaţii speciale – 995,298 га (12,76%);  

- terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative – 10,168 га (0,13%);  



- terenurile fondului silvic – 519,73 га (6,7%);  

- terenurile fondului apelor – 274,57га (3,5%); 

- terenurile fondului de rezervă –44,9537 га (0,56%).    

 

Fondului funciar privind formele de proprietate (deţinătorii de terenuri), inclusiv sat. 

Sadovoe şi sat. Elizaveta este divizat pe: 

- • Terenurile proprietate publică a statului, cu suprafaţa comună - 1375,652 hа, 

- • Terenurile proprietate publică a municipiului, cu suprafaţa comună – 2495,604 hа,  

- • Terenurile proprietate privată, cu suprafaţa comună – 3929,314 hа,  

 

              În conformitate cu art. 9 din Constituţia Republicii Moldova proprietatea este publică şi 

privată. 

Informaţia despre valoarea terenurilor a propriatăţii municipale, transmise în gestionarea 

conform situaţiei 01.01.2016  este reflectată în anexa Nr.1 la raport. 

Continuă procesul de privatizare a terenurilor, pe care sunt amplasate obiectele 

privatizate sau supuse privatizării, fie obiectele private, înclusiv a acelor obiecte a căror 

construcţie nu a fost finisată. 

Vînzarea terenurilor pe teritoriul municipiului se efectuează conform prevederilor 

Codului Funciar al Republicii Moldova şi Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-

cumpărare a pămîntului. Procedura vînzării-cumpărării terenurilor este reglementată în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1428 din 16.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-

cumpărarea terenurilor aferente. 

În anul 2015 au fost desfăşurate 3 licitaţii funciare “cu strigare”. La negocierele publice 

au fost vîndute 66 de terenuri cu suprafaţa totală de 2,7018 ha, cu preţ de vînzare de 6,3 mln. lei. 

În comparaţie cu indicatorul anului trecut, cererea pentru cumpărarea sectoarelor de teren s-a 

micşorat, şi suma mijloacelor, primită în rezultatul licitaţiei, s-a micşorat de 1,4 ori. 

Prin intermediul licitaţiilor au fost vîndute 38 de loturi cu drept de a încheia contracte de 

arendă a terenurilor cu suprafaţa totală de 0,7084 ha cu preţ de vînzare de 2231,38 mln. lei, care 

este de 3,8 ori mai mare decît preţul iniţial, aprobat de comisia de licitare. În comparaţie cu 

indicatorii anului trecut, vînzarea dreptului de a arenda loturile de teren la fel s-a mărit, în acest 

Fondul Funciar Municipiului  

Bălţi pe categorii 

la 01.01.2015  

 

42.04

34.31% 

12.76% 
 

6.70% 3.50% 0.13% 

0.56



sens, suma mijloacelor, primită din rezultatul licitaţiei a dreptului de arendă, s-a mărit de 1,95 

ori. 

Pentru anul 2015 de către Consiliul municipiului  Bălţi s-a permis vânzarea a 66 de 

terenuri cu suprafaţa totală de 4,42 hectare, în valoare de 3600,49 mii. lei, inclusiv cele  ocupate, 

privatizate şi private -51 sectoare, lot pe lîngă casă -7parcele, lot agricol - 8sectoare. 

Veniturile în bugetul municipal pentru anul 2015 din vânzarea de terenuri din 

municipiului Bălţi  este de 10265,31 mii. lei, dintre care venitul pentru  licitaţie – 4047,77 mii 

lei, ceea ce reprezintă 39 % din suma totală. 

La data de 01.01.2016 se numeră 2323 contracte de arendă. Suprafaţa totală de teren luat 

sub arendă este 109,2 ha. 

Din numărul total de contracte încheiate  se enumeră contracte cu termen scurt  -1026 şi 

contracte  pe termen lung în 1297 pentru o perioadă de 5 la 20 de ani de arendă. 

Pentru 2015 zona principală de terenuri arendate şi prelungite este de 23,0 ha şi plata 

anuală de arendă fiind de -837,7 mii.lei pe parcursul anului. În anul 2015 au fost incheiate 128 

contracte de arendă a terenurilor cu persoane fizice şi juridice, contracte de arendă cu modificări 

existente 48 de terenuri, prelungirea contractelor de arendă existente 220. 

Veniturile bugetului pe anul 2015 pentru arenda terenurilor şi pentru folosinţa terenurilor  

cu altă necesitate decît cea agricolă au constituit 3328,5 mii.lei şi s-au mărit de 1,3 ori în 

comparaţie cu anul 2014. 

           Analiza situației proprietății municipale ne vorbește despre necesitatea optimizării și 

eficientizării în domeniul gestionării proprietății municipale. Pentru aceasta este necesar să fie 

intensificat controlul în ce privește integritatea și eficiența folosirii proprietății care se află în 

administrarea întreprinderilor municipale, instituțiilor publice și instituțiilor bugetare; să fie bine 

delimitată proprietatea publică de cea privată; să fie monitorizată folosirea terenurilor de pămînt 

în conformitate cu legislația; este necesar ca proprietatea municipală să fie folosită ca instrument 

pentru atragerea investițiilor în sectorul real al economiei; crearea bazei tehnico-normative 

pentru lucrul în domeniul monitorizării proprietății municipale. 

 

 

 

 

 


