
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la aprobarea contractului de stabilire 
și distribuire a cotelor-părți din sectorul de teren 
din str. Ștefan cel Mare, 131 cu numărul cadastral
0300320.024

În conformitate cu art. 14 alin. (3) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436
-  XVI  din  28.12.2006,  Legea  RM  privind  cadastrul  bunurilor  imobile nr.  1543-XIII  din
25.02.1998, Codul Funciar RM nr. 828-XII din 25.12.1991, examinînd adresările comune a SRL
“M.A.V.-PRIM” și SRL “MIOLAT-AUTO” nr. 04 din 10.03.2021 și nr. 07 din 14.07.2021 cu
proiectul prezentat a contractului de stabilire și distribuire a cotelor-părți din sectorul de teren din
str. Ștefan cel Mare, 131 cu numărul cadastral 0300320.024, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă contractul de stabilire și distribuire a cotelor-părți din sectorul de teren din str.
Ștefan cel Mare, 131 cu numărul cadastral 0300320.024, cu suprafața totală de 1,1583 ha,
conform  anexei,  astfel  stabilind  următoarele  cote-părți  ideale  (în  sumă  100%)  pentru
coproprietarii:

- SRL “M.A.V.-PRIM” – 94,39%;
- SRL “MIOLAT-AUTO” – 1,29%;
- Administrația publică locală – 4,32%. 

2. Se împuternicește primarul interimar al municipiului Bălți:
- să finalizeze forma contractului, indicat la punctul 1 a prezentei decizii;
- să semneze contractul de stabilire și distribuire a cotelor-părți;
- să  contribuie la înregistrarea documentelor la Serviciul Cadastral  Teritorial  al IP

“Agenția Servicii Publice”. 
3. 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.

4. 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 
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. ___ din ___________ 2021

C O N T R A C T 

Republica Moldova,  mun. Bălţi

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Subsemnaţii 

SRL „MIOLAT-AUTO”, cod fiscal 1004602004751, cu sediul în mun. Bălţi, str. Ştefan

cel Mare, 131, înregistrată la 26.05.2004, în persoana administratorului BELOUS VALENTIN,

22.09.1969 a.n., cetăţean al Republicii Moldova, INDP 0972103044473, domiciliul: mun. Bălţi,

stradela  Sereda,  12,  identificat  prin  buletin  de  identitate   B04025059  din  22.09.2014, care

acţionează în temeiul statutului, numită în continuare «Parte» 

SRL „M.A.V.-PRIM”, cod fiscal 1004602002425, cu sediul în mun. Bălţi, str. Ştefan cel

Mare, 131, înregistrată  la 16.12.1997, în persoana administratorului  ROŞCA VEACESLAV,

09.05.1983 a.n., cetăţean al Republicii Moldova, INDP 0992807041141, domiciliul: mun. Bălţi,

str. Ştefan cel Mare, şi Sfînt, 3, bl. A, ap. 13, identificat prin buletin de identitate B04063398 din

16.10.2017, care acţionează în temeiul statutului,  numită în continuare «Parte» 

Administrația Publica Locala mun. Bălți reprezentată de  Primarul interimar al mun.

Bălți DUBIȚKAIA TATIANA, care acţionează în baza Legii RM privind administraţia publică

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 numită în continuare «Parte»

Toți  împreună  numiti  în  continuare  «Părți»  au  încheiat  prezentul  contract  despre

următoarele:                               

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.  Nouă,  SRL  „MIOLAT-AUTO”,  cod  fiscal  1004602004751,  SRL  „M.A.V.-

PRIM”, cod fiscal 1004602002425, Administrația Publica Locala mun. Bălți , ne aparţine cu

drept de proprietate comună în devălmăşie  terenul cu modul de folosinţă pentru construcţii,

situat pe  str.  Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131, mun. Bălţi, Republica Moldova, cu suprafaţa de

1,1583 ha, număr  cadastral  0300320.024 

Acest drept de proprietate este confirmat  prin: Acord adițional nr.  1 la contractul de vînzare-

cumpărare nr. 3142 din 02.12.2014, contractul de vînzare-cumpărare nr. 3141 din 02.12.2004,

Decizia  Curții  de  Apel  Bălți,  din  01.09.2011,  contractul  de  vînzare-cumpărare  nr.  3790 din

31.03.2016. Act privind repartiția activelor societății pe acțiuni nr. 17724 din 22.2016, Hotărîrea

Judecătoriei din 18.05.2018 

2.2.   Avănd  în  vedere  ca  Administrația  Publica  Locala,  mun.  Bălți  a  inregistrat

proprietatea   la  Serviciul  Cadastral  Teritorial  din cadrul  Instituţiei  Publice  „Agenţia  Servicii

Publice. în  temeiul  Hotărîrea  Judecătoriei  din  18.05.2018 in  suprafață  de  0,05 ha  iar  SRL



„MIOLAT-AUTO”,  cod  fiscal  1004602004751  și  SRL  „M.A.V.-PRIM”,  cod  fiscal

1004602002425 dețineau déjà proprietate comună în procente determinate au aparut divirgențe

unde cota parte depășește 100 %.

În așa mod inițial 

-„M.A.V.-PRIM” - 1/43 cotă parte din 1,1083 ha care costituie 0,0257 ha

-„M.A.V.-PRIM” - 26/27 cotă parte din 1,1083 ha care costituie 1,0672 ha

- SRL „MIOLAT-AUTO”- 1/74 cotă parte din 1,1083 ha care costituie 0,0149 ha

În total 1,1078 ha, împreună constituie 100%

 În temeiul  Hotărîrei  Judecătoriei  din 18.05.2018 Administrația  Publica Locala,  mun. Bălți  a

inregistrat proprietatea  la  Serviciul Cadastral Teritorial din cadrul Instituţiei Publice „Agenţia

Servicii  Publice  cu  suprafața  de  0,05  ha,  în  asa  mod  la  calcularea  cotei  părți  la  toți

coproprietarii , cota parte depașeste 100%.

-„M.A.V.-PRIM”-  1/43 cotă parte din 1,1583 ha care costituie 0,0269 ha

-„M.A.V.-PRIM”- 26/27 cotă parte din 1,1583ha care costituie 1,1154 ha

- SRL „MIOLAT-AUTO”- 1/74 cotă parte din 1,1583 ha care costituie 0,0156 ha

- Administrația Publica Locala, mun. Bălți - 0,05 ha 

În total 12079 ha de fapt, după extras 1,1583 ha 

2.3 În temeiul celor expuse mai sus prin prezentul contract, de conun acord stabilim la

toti coproprietarii urmatoareale cote părti în procente, din terenul cu modul de folosinţă pentru

construcţii, situat pe  str.  Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131, mun. Bălţi, Republica Moldova, cu

suprafaţa de 1,1583 ha, număr  cadastral  0300320.024 .

 -„M.A.V.-PRIM”-  92,23%- din terenul cu suprafața de 1,1583ha 

-„M.A.V.-PRIM”- 2,16%- din terenul cu suprafața de 1,1583ha 

- SRL „MIOLAT-AUTO”- 1,29%- din terenul cu suprafața de 1,1583ha 

- Administrația  Publica  Locala,  mun.  Bălți  -4,32%-  din  terenul  cu  suprafața  de

1,1583ha 

2.4.  În  rezultatul  încheierii  prezentului  contract,  azi,  data  autentificării,  s-a  stabilit

următoarea situaţie juridică:

- SRL „MIOLAT-AUTO”, cod fiscal 1004602004751, cu sediul în mun. Bălţi, str. Ştefan cel

Mare, 131, înregistrată la 26.05.2004, deţine cu titlu de proprietate 1,29%- din terenul cu modul

de folosinţă  pentru construcţii, situat  pe  str.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfînt,  131, mun.  Bălţi,

Republica Moldova, cu suprafaţa de 1,1583 ha, număr  cadastral  0300320.024 

-  SRL „M.A.V.-PRIM”,  cod fiscal  1004602002425, cu sediul  în mun. Bălţi,  str.  Ştefan cel

Mare,  131, înregistrată  la  16.12.1997- deţine cu titlu  de proprietate  94,39%- din  terenul cu

modul de folosinţă pentru construcţii, situat pe str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131, mun. Bălţi,

Republica Moldova, cu suprafaţa de 1,1583 ha, număr  cadastral  0300320.024 



- Administrația Publica Locala, mun. Bălți - deţine cu titlu de proprietate 4,32%- din terenul

cu modul de folosinţă pentru construcţii, situat pe str.  Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131, mun.

Bălţi, Republica Moldova, cu suprafaţa de 1,1583 ha, număr  cadastral  0300320.024 

III RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

      3.1. Subsemnatele părţi ale prezentului contract fac declaraţii, ce stau ca temei la 

autentificarea prezentului contract, cunoscînd consecinţele, ce privesc falsul în declaraţii ,fiind

cunoscuţi cu sancțiunea prevăzută de art. 3521 al Codului Penal al Republicii Moldova,

«Părțile» contractului declară că:-----

     -  la data încheierii prezentului contract imobilul, este liber de orice drepturi reale sau 

sarcini ale terţelor persoane, nu a fost înstrăinat sau promis de a fi înstrăinat altei persoane, nu 

formează obiectul vre-unui litigiu în privința dreptului de proprietate, nu este grevat cu gaj 

legal  cu exceptia contractului de ipoteca 11670 din 20.11.2018  proprietatea  SRL „M.A.V.-

PRIM”, cod fiscal 1004602002425 ăn vavoarea BC EuroCreditBank SA, nu este sechestrat şi

nu este aplicată interdicţia asupra dreptului de administrare sau de dispoziţie, imobilul dat este

liber de drepturi reale, constituite în baza legii sau contractuale, nu a fost scos din circuitul 

civil , nu a fost transmis în posesia sau folosința terților, se află la data autentificării 

prezentului contract în posesia nemijlocită a «Părților» 

      3.2 Modificarea sau desfacerea prezentului  contract se întocmeşte la voinţa benevolă a

părţilor printr-un acord autentic. Conflictele apărute se soluţionează în instanţa de judecată.-------

      3.3   Părţile  contractante  în  prezenţa  notarului  declară,  că acordul  lor  la  perfectarea  şi

autentificarea  acestui  contract  nu  este  viciat,  ei  nu sunt  lipsiţi  sau limitaţi  în  capacitatea  de

exerciţiu, nu suferă de boli, ce le-ar împiedica să înţeleagă esenţa şi consecinţele actului încheiat

de ei, asupra lor nu este instituită tutelă sau curatelă, lipsesc orice alte circumstanţe, care i-ar fi

impus  să  încheie  acest  contract  în  condiţii  neavantajoase  pentru  ei,  voinţa  d-lor  nefiind

influenţată de nimeni.---------------------------------------------

IV. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

4.1   Noi,  părţile,  declarăm că după citirea în  glas de către  notar  a prezentului  contract,

conținutul, consecințele și efectele juridice ale contractului, ne-au devenit total înțelese, inclusiv

obligația generală de achitare a impozitelor și taxelor stabilite de legislație, conform art. 83 alin

(4)punct  b)  Cod  Fiscal  al  Republicii  Moldova,  termenul  limită  de  prezentare  și  achitare  a

impozitului pe venit fiind sfîrșitul anului fiscal curent.

4.2  Noi, părţile, garantăm, ca pînă la semnarea prezentului contract, am luat cunoștință cu

cuprinsul  și  cu  înscrisurile  aferente  întocmirii  acestuia,  cu  cheltuielile  legate  de  asistența

notarială  la  autentificarea  prezentului  contract,  prin  urmate,  constatînd  că  prezentul  contract



corespunde  voinței  și  condițiilor  stabilite  de  noi  părțile,  de  comun  acord,  exprimăm

consimțămîmtul la autentificarea acestuia-confirmînd prin semnăturile noastre.

V  DISPOZIŢII TRANZITORII

       5.1. Notarul ne-a explicat conţinutul prezentului contract, drepturile şi obligaţiile părţilor,

consecințele  încheierii  acestuia,  prevederile  Codului  Civil  privind  încheierea  contractului  în

cauză,  inclusiv prevederile   art.  446 al.  (1),  conform căruia în registrul bunurilor  imobile  se

înregistrează  bunurile  imobile  și  drepturile  reale  asupra  lor;  art.  465  CCRM   -Dobăndirea

drepturilor  reale  asupra bunurilor imobile,  atr.510 CCRM –Momentul  dobîndirii  dreptului  de

proprietate,   prevederile  art.  326 al.  (2) privind efectele  eschivării  de la  înregistrarea  actului

juridic, conform căruia partea, care s-a eschivat neîntemeiat de la înregistrarea actului juridic este

obligată să repare celeilalte părți prejudiciul cauzat prin întîrzierea înregistrării actului juridic;

atr. 992CCRM- Noțiunea de contract, art. 993CCRM –Libertatea contractului, art. 1084CCRM –

Rezoluțiunea,  art.352  al  Codului  Penal   al  Republicii  Moldova-Falsul  în  declarații,  art.  20-

Citirea actului notarial și exprimarea consimțămîntului, atr.30-Acte juridice supuse autentificării,

atr.  32-Documentele  justificative  necesare  actelor  de  dispoziție  din  Legea  privind  procedura

notarială nr. 246 din 15.11.2011.

      5.2 Noi,  Părțile contractului,  dăm acordul la preluctarea datelor cu caracter personal și

consimțămîntul  la  prelucrarea  acestora  de  către  persoane terțe,  conform art.5  alin.1  al  Legii

privind protecția datelor cu caracter personal.

      5.3. Cheltuielile, ce ţin de autentificarea notarială a prezentului contract, sunt achitate de

către SRL „M.A.V.-PRIM”, cod fiscal 1004602002425.

      5.4 Noi părţiele, declarăm că, pînă la semnarea prezentului contract, am luat cunoştinţă cu

cuprinsul, obiectul, scopul şi consecinţele juridice ale acestuia, drepturile şi obligaţiile  părţilor şi

cu  înscrisurile  aferente  întocmirii  acestuia,  cu  cheltuielile  legate  de   asistenţa  notarială  la

autentificarea prezentului contract, şi după citirea în glas  de către notar, conţinutul, consecinţele

şi  efectele  juridice  ale  acordului,  ne-au  devenit  total  înţelese,   prin  urmare,  constatînd  că

prezentul  contract  corespunde voinţei  şi  condiţiilor  stabilite  de noi  părţile,  de  comun acord,

exprimăm consimţămîntul la autentificarea acestuia- confirmînd prin semnăturile noastre.

     5.5.  Contractul  este  întocmit  în  trei  exemplare,  unul  dintre  care  se  păstrează  la  arhiva

notarului ----------, cu sediul biroului în mun. Bălţi, iar celelalte sunt eliberate părţilor.

     5.6 Orice litigii izvorînd din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă.În caz de

imposibilitare  a soluționării  pe cale  amiabilă,părțile  convin că litigiile  rezultate  din prezentul

contract sau in legătură cu acesta, cu neexecutarea, rezoluțiunea,validitatea sau interpretarea lui,

să fie soluționate de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

    5.7 Subsemnaţii declarăm că am fost cunoscuţi de către notar cu prevederile art. 50 din Legea

privind procedura notarială  privind  obligaţia  efectuării  imediate  de către  notar  a  înregistrării

provizorii  a contractului în registrul bunurilor imobile, cunoaştem despre efectele juridice  ale



înregistrării provizorii, cunoaştem despre absenţa  condiţiilor tehnice pentru îndeplinirea acestei

obligaţii  şi  declarăm irevocabil   că  eliberăm notarul  de  executarea  obligaţiei  de  înregistrare

provizorie a dreptului dobîndit şi nu vom înainta pretenţii  materiale în legătură cu neexecutarea

acestei obligaţii.

Solicitanţii au dat acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la preluarea datelor din

Registrul de Publicitate.

Părţile  dau  acordul  la  aplicarea  art.  32,  p.2,  din  Legea  cu  privire  la  notariat  nr.  1453  din

08.11.2002 pentru stabilirea plăţii pentru serviciile notariale. 

Semnăturile:

Administratorul SRL “MIOLAT-AUTO”

                                            

 _BELOUSOV VALENTIN_                                      _______________

/Nume de familie, prenume/                                              /semnătura/

                   L.Ș.

Administratorul SRL “M.A.V.-PRIM”

                                             

 __ROȘCA VEACESLAV__                                       _______________

/Nume de familie, prenume/                                             /semnătura/

                                                                        L.Ș.

Primarul interimar al mun. Bălți

                                            

__ DUBIȚKAIA TATIANA _                                       _____________

/Nume de familie, prenume/                                             /semnătura/

                                                                        L.Ș.










