
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu privire la vânzarea terenurilor

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 din Legea RM privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 3, 4 din Legea RM cu privire la proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind preţul normativ
şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 cu completările şi
modificările ulterioare, Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998,
Hotărârea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 «Cu privire la vânzarea-cumpărarea şi
locaţiunea/arenda terenurilor aferente», cu completările şi modificările ulterioare, examinând
cererile persoanelor fizice și juridice cu documentele prezentate, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă planurile geometrice/cadastrale, borderourile de calcul al preţului de vânzare-
cumpărare a sectoarelor de teren supuse vânzării şi se determină la terenurile din domeniul
privat al municipiului, conform anexelor nr. 1 - 4.

2. Se vând terenurile aferente obiectelor proprietate privată, conform anexei nr. 5.
3. Se amână examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, conform anexei nr. 6.
4. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi să perfecteze şi să semneze contractele de

vânzare-cumpărare a terenurilor de pământ cu persoane fizice, conform anexei nr. 5.
5. Se refuză vânzarea sectoarelor de teren persoanelor fizice şi juridice, conform anexei nr. 7.
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 III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi Irina Serdiuc



Anexa nr. 5
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr.______ din ___________ 2021

nr.
Cumpărătorul

(codul identificativ,
codul fiscal)

Adresa terenului
(numărul cadastral)

Suprafaţa
terenului în

m.p.
Destinaţia

Preţul
vânzării

(lei)

Ordinea plăţii
Plata

iniţială %
Termen

ul de
plată

1 2 3 4 5 6 7 8
1 str. 28

m.p.
obiect

proprietate privată (garaj)
2351,02 100 %

2 str. 27
m.p.

obiect
proprietate privată

2267,05 100 %



Anexa nr. 6
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr.______ din ___________ 2021

nr.
Cumpărătorul

(codul identificativ,
codul fiscal)

Adresa terenului
(numărul cadastral)

Suprafaţa
terenului
în m.p.

Destinaţia Notă

1 2 3 4 5 6
1 SA «Electrotehnica»

1003602009140
str. Şt. cel Mare şi Sfînt, 160

0300207.423
47498 m.p. obiect privatizat Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului

14 a Hotărârii Guvernului nr. 1428
din 16.12.2008 şi a anexei nr. 1

(lipseşte schema terenului aferent,
elaborată de serviciile specializate

în domeniul urbanismului)
2 SRL «CND-Construct»

1008602006247
str. Şt. cel Mare şi Sfînt, 125

0300320.261
2040
m.p.

obiect
proprietate privată

Sectorul de teren este grevat cu înscriere
în registrul bunurilor imobile -

contractul de arendă cu I.Î. «Colegiul
Internaţional de Administrare şi

Business»
3 str. 20

m.p.
obiect

proprietate privată (garaj)
Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului

14 a Hotărârii Guvernului nr. 1428
din 16.12.2008 şi a anexei nr. 1

(lipseşte planul geometric al terenului,
extrasul din Registrul bunurilor imobile,
capitolele A şi B, în original, sau copia

autentificată şi copia documentelor în baza
cărora a fost înscris în Registru dreptul de

proprietate asupra bunului)



Anexa nr. 7
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr.______ din ___________ 2021

nr.
Cumpărătorul

(codul identificativ,
codul fiscal)

Adresa terenului
(numărul cadastral)

Suprafaţa
terenului
în m.p.

Destinaţia Notă

1 2 3 4 5 6
1 SRL „Bosaval-Tranzit”

100360215681
str. Șt. cel Mare și Sfînt, 1A

0300301.046
6000
m.p.

obiect
proprietate privată

Sunt încălcate hotarele sectorului de teren
arendat, totodată nu este prezentat planul

geometric al terenului
2 str. 10

m.p.
Sectorul de teren nu este delimitat şi

lipsește înregistrarea lotului de teren în
registrul bunurilor imobile ca proprietate a
unităţii administrativ-teritoriale mun. Bălți

3 str. 138
m.p.

Sectorul de teren nu este delimitat şi
lipsește înregistrarea lotului de teren în

registrul bunurilor imobile ca proprietate
a unităţii administrativ-teritoriale mun.

Bălți
4 SRL “Automobilist-Bălți”

1002602005282
str. Sofiei, 27
0300101.664

630
m.p.

obiect
privatizat

Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului
14 a Hotărârii Guvernului nr. 1428

din 16.12.2008 şi a anexei nr. 1
(lipseşte schema terenului aferent,
elaborată de serviciile specializate
în domeniul urbanismului, planul

geometric al terenului, extrasul din
Registrul bunurilor imobile, capitolele A
şi B, în original, sau copia autentificată şi
copia documentelor în baza cărora a fost
înscris în Registru dreptul de proprietate

asupra bunului)








