
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu privire la perfectarea, reperfectarea relaţiilor funciare
prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor,
modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare,
și a unor decizii ale Consiliului municipal Bălți

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. c), d), e), art. 77 din Legea RM privind administraţia
publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Codul Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002, 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 administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.
121 din 04.05.2007 cu completările şi modificările ulterioare, Legea RM cadastrului bunurilor
imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cu modificările și completările ulterioare, 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”, luînd în considerație decizia Consiliului mun. Bălți nr.
8/11 din 30.06.2021 „Cu privire la întroducerea modificării în decizia Consiliului municipal
Bălți nr. 15/11 din 12.11.2015 „Cu privire la reconstrucția zonei centrale a mun. Bălți”” și
decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/28 din 30.06.2021 „Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului municipal Bălți nr. 2/51 din 24.02.2011 „Cu privire la stabilirea termenelor de
atribuire în arendă a sectoarelor de teren și abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 8/6 din
10.12.2007, nr. 6/72 din 25.09.2008 și nr. 5/55 din 24.06.2010””, 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 în vigoare, conform anexei nr. 2.
3. Se împuterniceşte primarul municipiului Bălţi:

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 sectoarelor de teren în
vigoare cu persoanele fizice și juridice, conform anexei nr. 2.

4. Punctul 21 din anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/19 din 25.06.2019
„Cu privire la perfectarea și reperfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii
contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în
vigoare”, se exclude.

5. Punctul 7 din anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/33 din 21.12.2020
„Cu privire la perfectarea și reperfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii
contractelor de arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în
vigoare”, se modifică după cum urmează:
5.1. în coloana 5 sintagma „1,7% din 1050 m.p. (18 m.p.)” se substituie cu sintagma

„0,085% din 1050 m.p. (9 m.p.)”;



5.2. în coloana 6 cifrele „4069,07” se substituie cu cifrele „2034,53”;
5.3. în coloana 8 cifrele „61,04” se substituie cu cifrele „30,52”.

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

7. 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.

8. 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 interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr.________din____________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă

anuală,
lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 str. Obiect proprietate

privată (garaj în
componența 

)

1,00% din
0,66 ha

(66,0 m2)

9 548,74 1,5 143,23 Pînă la
22.12.
2036

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

16.01.2017 – se cesionează
Contract de vînzare-

cumpărare nr.  din
08.06.2021

2 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,17% din
3,19 ha

(54,0 m2)

9 068,21 1,5 136,02 Pînă la
26.07.
2038

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

25.09.2018 – se abrogă
Certificat de moștenitor nr.

din 10.12.2020
3 str. Obiect proprietate

privată (garaj în
componența 

)

0,33% din
1,7375 ha
(57,0 m2)

9 571,99 1,5 143,58 Pînă la
30.07.
2040

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

22.09.2020 – se cesionează
Contract vînzare-cumpărare

nr. din 15.02.2021



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă

anuală,
lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 str. Obiect proprietate

privată (garaj în
componența 

)

0,54% din
0,66 ha

(36,0 m2)

5 208,40 1,5 78,13 Pînă la
22.12.
2036

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

05.06.2017 – se cesionează
Contract de vînzare-

cumpărare nr. din
07.08.2018

5 str. Obiect proprietate
privată (încăpere

nelocativă)

0,85% din
1050,0 m2

(9,0 m2)

2 034,53 1,5 30,52 Pînă la
01.08.
2033

Reperfectare de pe
SA „Deservire”

Contract de arendă a
terenului nr. din

09.08.2013 – se cesionează
Contract de vînzare-

cumpărare nr. din
07.09.2020

6 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,22% din
2,9 ha

(64,0 m2)

9 259,39 1,5 138,89 Pînă la
27.06.
2034

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

08.07.2014 – se abrogă
Certificat de moștenitor legal

nr. din 18.12.2019



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 str. Garaj capital

existent
20,0 m2 3 358,59 1,5 50,38 Pînă la

27.09.
2038

Reperfectare de pe

Contract de arendă a terenului nr.
din 18.10.2018 – se abrogă

Certificat de moștenitor nr.
din 30.01.2021

Contract de donație nr.  din
30.01.2021

8 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,11% din
3,4827 ha
(38,0 m2)

6 381,33 1,5 95,72 Pînă la
22.12.
2036

Reperfectare de pe

Contract de arendă a terenului
nr. din 16.01.2017

– se cesionează
Contract de vînzare-cumpărare

nr. din 26.05.2021
9 str. Garaj metalic

existent
23,0 m2 3 862,38 5 193,12 5 ani Reperfectare de pe

Contract de arendă a terenului
nr. din 07.11.2011

– se cesionează, cu modificarea
termenului de valabilitate a

contractului
Contract de vînzare-cumpărare

nr. din 30.06.2021



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă

anuală,
lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 str. Obiect proprietate

privată (garaj în
componența 

”)

0,33% din
1,7375 ha
(57,0 m2)

9 571,99 1,5 143,58 Pînă la
26.12.
2033

Reperfectare de pe
.

Contract de arendă a
terenului nr. din

31.12.2013 – se cesionează
Contract de vînzare-

cumpărare nr. din
22.06.2021

11 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,19% din
3,4827 ha
(66,2 m2)

11 116,95 1,5 166,75 20 ani Contract de vînzare-
cumpărare nr. din

14.09.2018

12 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,13% din
3,6395 ha
(47,0 m2)

6 799,86 1,5 102,0 Pînă la
19.05.
2036

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr.  din

23.08.2016 – se abrogă
Certificat privind dreptul de
proprietate a ½ cotă-parte nr.

din 29.06.2021
Certificat de moștenitor pe ½

cotă-parte nr.  din
29.06.2021



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă

anuală,
lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 str. Obiect proprietate

privată (garaj în
componența 

)

0,13% din
3,6395 ha
(47,0 m2)

6 799,86 1,5 102,0 Pînă la
19.05.
2036

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

23.08.2016 – se abrogă
Certificat de moștenitor pe ½

cotă-parte nr. 
din 29.06.2021

Certificat de moștenitor pe ½
cotă-parte nr. 

din 29.06.2021
14 str. Garaj metalic existent 18,0 m2 3 022,74 5 151,14 Pînă la

21.10.
2022

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

11.11.2004 – se abrogă
Certificat de moștenitor
nr.  din 13.05.2021

Contract de donație
nr. din 13.05.2021



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă

anuală,
lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 str. Pavilion comercial

existent în complex cu
pavilioane comerciale

15,1 m2 3 413,49 10 341,35 Pînă la
05.06.
2022

Reperfectare de pe

Contract de arendă a
terenului nr. din

24.04.2015 – se cesionează
Contract de vînzare-

cumpărare nr. din
22.11.2017

16 str. Pavilion comercial
existent în complex cu
pavilioane comerciale

18,0 m2 4 069,07 10 406,91 1 an Contract de vînzare-
cumpărare nr. din

22.11.2017
17 str. Obiect proprietate

privată
3,38% din
0,1323 ha
(44,72 m2)

6 470,09 1,5 97,05 20 ani Contract de vînzare-
cumpărare nr. din

23.08.2021

18 str. Obiect proprietate
privată (ap. 2-3)

11% din
2040,0 m2
(225,0 m2)

50 863,33 1,5 762,95 5 ani Contract de vînzare-
cumpărare

nr. din 07.09.2012
Autorizație de construcție nr.

 din 30.10.2019
Act de recepție finală nr.

 din 06.12.2019



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 SRL „Marsharcon”

1003602001591
str. Smolean colț

str. Decebal
0300209.981
0300209.461

Construcția SAP 546,0 m2 91 689,63 2 1 833,79 Pînă la
25.07.
2022

Cesiunea contractului de
arendă a terenului

nr. 2613 din 14.07.2005
de pe SRL „Emiserdum”

Contract de vînzare-
cumpărare nr. 8047 din

23.10.2018
Contract de vînzare-

cumpărare nr. 7563 din
15.10.2018

20 str. Obiect proprietate
privată (garaj în

componența 
)

0,73% din
0,894 ha
(65,3 m2)

10 965,81 1,5 164,49 Pînă la
19.05.
2036

Reperfectare de pe
Contract de arendă a terenului

nr. din 10.06.2016
– se abrogă

Certificat de moștenitor
nr. din 25.08.2021

Contract de donație nr. 
din 25.08.2021

21 str. Pavilion comercial
existent în complex

cu pavilioane
comerciale

15,0 m2 2 518,95 10 251,89 Pînă la
29.03.
2022

Reperfectare de pe

Contract de arendă a terenului
nr. din 10.04.2012 – se

cesionează
Contract de vînzare-cumpărare

nr. din 06.07.2021



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa terenului şi
numărul cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului,

m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma plăţii
de arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 str. Anexă existentă la

apartament
28,0 m2 4 702,03 2 94,04 5 ani Contract de vînzare-cumpărare

nr. din 16.08.2018
Contract de arendă a terenului

nr. din 17.05.2005
– se abrogă

23 SRL „Creativ-Choco-
Stil”

1016602006598

str. Ștefan cel Mare
și Sfînt, 28

0300205.038

Terasă existentă 190,0 m2 42 951,26 5 2 147,56 Pînă la
24.03.
2023

Reperfectare de pe
SRL “Daronda”

Contract de arendă
nr. 2480 din 13.04.2005

– se cesionează
Contract de vînzare-cumpărare

nr. 1-175 din 01.04.2021



Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. ______ din _________________2021

Nr.
d/o

Contract
de arendă

Denumirea
întreprinderii,

N.P.P.

Adresa
terenului şi

numărul
cadastral

Modul de folosire
a terenului

Suprafaţa
terenului, m2

Preţul
normativ al
terenului,

lei

Procentul
din preţul

normativ al
terenului,

%

Suma
plăţii de
arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei

Notă

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nr. 1066 din

28.12.2011
SRL „Gedeon
Richter-Rețea
Farmaceutică”

1007600063492

str. A. Pușkin,
27

0300305.001

Obiect proprietate
privată (încăpere

nelocativă) cu anexa
existentă

1,15% din
1375,0 m2

(16,0 m2)
și 19,0 m2

3 616,95

4 295,13

1,5

5

54,25

214,76

Pînă la
20.12.
2031

Modificare a
denumirii

arendașului
sectorului de teren

Extras din Registrul
de Stat a persoanelor
juridice nr. 474155/1

din 08.07.2021
2 nr. 6 din

20.01.2010
SRL „Gedeon
Richter-Rețea
Farmaceutică”

1007600063492

str. V. Lupu,
1/A

0300307.328

Anexă existentă la
încăperea nelocativă

11,8 m2 1 981,57 5 99,08 Pînă la
24.12.
2025

Modificare a
denumirii

arendașului
sectorului de teren

Extras din Registrul
de Stat a persoanelor
juridice nr. 474155/1

din 08.07.2021
3 nr. 426 din

10.08.2012
SRL „Gedeon
Richter-Rețea
Farmaceutică”

1007600063492

str. Șt. cel Mare
și Sfînt, 34

0300205.876

Anexă existentă la
farmacie

10,0 m2 2 260,59 5 113,03 Pînă la
26.07.
2037

Modificare a
denumirii

arendașului
sectorului de teren

Extras din Registrul
de Stat a persoanelor
juridice nr. 474155/1

din 08.07.2021












