
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Сu la prelungirea termenelor de valabilitate a contractelor
de arendă a terenurilor pentru obiecte comerciale existente
în complex sau pe teritoriul opririi transportului public
cu modificarea unor contracte de arendă a terenurilor

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. c), 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 administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007 cu completările şi modificările 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.
8/28 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 prelungesc termenele de valabilitate a contractelor de arendă a sectoarelor de teren cu
persoanele fizice şi juridice cu modificarea unor contracte de arendă a terenurilor, conform
anexei.

2. Se împuterniceşte primarul municipiului Balţi, în termen de o lună, să semneze acordurile
adiţionale de modificare şi completare a contractelor de arendă a terenurilor, conform anexei,
cu condiția întreținerii și deservirii opririi transportului public.

3. Se stabilește,  în caz de nerespectare de către arendator a condițiilor, indicate la punctul 2 a
deciziei în cauză, aplicarea penalizărilor în mărime de 20 mii lei.

4. 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.

5. 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
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
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei,

ani

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SRL “Gedeon

Richter-Rețea
Farmaceutică”

1007600063492

str. Decebal, 29
0300208.412

Obiect comercial
existent în complex cu
oprirea transportului

public

72,0 12 090,94 10 1 209,09 2 Cu modificarea
denumirii

arendașului
sectorului de teren

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

din 08.07.2021
2 SRL “Gedeon

Richter-Rețea
Farmaceutică”

1007600063492

str. Decebal
(regiunea spitalului

orășănesc)
0300209.106

Pavilion comercial
existent în complex cu
oprirea transportului

public

63,6 10 680,33 10 1 068,03 2 Cu modificarea
denumirii

arendașului
sectorului de teren

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

din 08.07.2021
3 str. Pavilion comercial

existent cu caracter
provizoriu

35,0 5 877,54 10 587,75 2

4 str. Pavilion comercial
existent în complex cu
oprirea transportului

public

36,0 6 045,47 10 604,55 2



Anexa
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
teren.în(%)

Suma plăţii
de arendă
anuală,

lei

Termenul
arendei,

ani

Notă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 SRL “Moldpresa

Grup”
1013600038202

str. Șt. cel Mare și
Sfînt, 29

0300302.365

Gheretă comercială
existentă de presă

35,0 7 912,07 10 791,21 2

6 SRL “Moldpresa
Grup”

1013600038202

str. Decebal
(regiunea casei
locative nr. 56)
0300204.575

Gheretă comercială
existentă de presă

complex cu oprirea
transportului public

9,0 1 511,37 10 151,14 2








