
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Сu privire la rezilierea contractului de arendă  

a terenului nr. 732 din 25.03.2008,  

încheiat anterior cu SRL “Rifinform” 

 

 

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, 

art. 91 din Legea RM privind insolvabilitatea nr. 149 din 29.06.2012, Legea RM privind preţul 

normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 cu 

completările şi modificările ulterioare, Codul Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002, 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 nota de 

serviciu a Direcției juridice a primăriei din 17.08.2021 privind rezilierea contractului de arendă a 

terenului nr. 732 din 25.03.2008, încheiat anterior cu SRL “Rifinform”, din motivul inițierii la data 

de 18.08.2020 a procesului de insolvabilitate a ei,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se consideră reziliat contractul de arendă a terenului nr. 732 din 25.03.2008, încheiat 

anterior cu SRL “Rifinform” pe sectorul de teren din str. Libertății, 127, cu suprafața de 10400 

m2, pentru amplasarea obiectului cu destinație de producere, din data de 31.01.2021, cu aducerea 

terenului la starea inițială. 

2. 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. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 


