
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu privire la vînzarea terenurilor

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit d) 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 vînzarea – 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 planul geometric, borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a sectorului
de teren supus vînzării şi se atribuie el, la terenurile din domeniul privat al municipiului,
conform anexelor nr. 1 - 2.

2. Se vînde terenul aferent obiectului proprietate privată, conform anexei nr. 3.
3. Se împuterniceşte primarul interimar al municipiului Bălţi să perfecteze şi să semneze

contractul de vînzare-cumpărare a sectorului de teren cu persoana fizică, conform anexei nr.
3.

4. Se refuză vînzarea sectoarelor de teren persoanelor fizice şi juridice, conform anexei nr. 4.
5. 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.

6. 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:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi Irina Serdiuc



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălți
nr._______ din ________2021





Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălți
nr._______ din ________2021

BORDEROUL DE CALCUL

al prețului de vînzare-cumpărare a terenului aferent

(parte integrantă a contractului de vînzare-cumpărare)

“___”______________20_____. mun. Bălți

1. , care locuiește:

.

2. Adresa conferită terenului aferent mun. Bălți, str. și nr. cadastral

.

3. Suprafața terenului aferent necesară, conform planului geometric, constituie

.

4. Bonitatea medie, stabilită pe Republica Moldova constituie 65 (șaizeci și cinci) grade.

5. Tariful pentru o unitate grad-hectar stabilit în anexa la Legea privind prețul normativ și

modul de vînzare-cumpărare a terenurilor constituie

.

6. Prețul normativ al terenului (pct.3 х pct.4 х pct.5) constituie:

.

7. Coeficientul prevăzut în Nota din anexa la Legea privind prețul normativ și modul de

vînzare-cumpărare a terenurilor ( ).

8. Coeficientul aplicat de Vînzător în funcție de amplasarea și amenajarea inginerească a

terenului aferent, conform anexei nr. 4 la Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea și

locațiunea/arenda terenurilor aferente, este egal cu .

9. Prețul de vînzare a terenului (pct.6 х pct.7 х pct.8) constituie

PRIMARUL INTERIMAR AL MUN. BĂLȚI ____________________
L.Ș.



Anexa nr. 3
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr._____ din ______________2021

Nr.
d/o

Cumpărătorul
(codul personal,

codul fiscal)

Adresa terenului
(numărul cadastral)

Suprafaţa
terenului,

m2
Destinaţia

Preţul
Vînzării,

lei

Ordinea plăţii

Plata
iniţială

Termen
ul de
plată

1 2 3 4 5 6 7 8

1 str. 50,0 Obiect proprietate
privată (garaj) 4198,25 100 %



Anexа nr. 4
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr.______ din _____________2021

Nr.
d/o

Cumpărătorul
(codul personal,

codul fiscal)

Adresa terenului
(numărul cadastral)

Suprafaţa
terenului,

m2
Destinaţia Notă

1 2 3 4 5 6

1 SRL „Igan-Grup”
1003602033613

str. D. Caraciobanu, 150
0300112.099 81,8

Obiect proprietate
privată (construcție

comercială)

Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului 14 şi a
anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428

din 16.12.2008.

2 115,0
Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului 14 şi a

anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428
din 16.12.2008.

3 SRL „Ecaterix”
1006602004847

str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 146
0300207.463

9768,77
(11,6288% din

8,4005 ha.)

Obiect
privatizat

Nu sunt îndeplinite condiţiile punctului 14 şi a
anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428

din 16.12.2008.








