
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare 

 

    În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, respectând prevederile Codului de Procedura Civilă al RM, ținînd cont de dorința 

părților de a încheia tranzacția de împăcare de soluționare a litigiului aflat pe rolul Judecătoriei 

mun.Bălți, la cererea de chemare în judecată depusă de Primăria mun.Bălți către SRL 

”SAVONLINA”, privind eliberarea terenurilor proprietate municipală, precum și prevenirea 

procesului judiciar ce poate să se înceapă, privind respectarea dreptului de proprietate, prelungirea 

contractelor de arendă, încasarea venitului ratat,– 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul tranzacției de împăcare, conform anexei. 

2. Primarul interimar al mun. Bălți, dna Dubițkaia Tatiana: 

2.1 va definitiva și va semna tranzacția de împăcare menționată la punctul 1 din prezenta decizie; 

2.2 va semneza contractul de arendă al terenurilor indicate în tranzacția de împăcare. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Centratl, str. Hotin,43) în 

termen de la 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 comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr.   din 2021 

 
ACORD  DE MEDIERE 

 

 

mun. Bălți              « ____» octombrie  2021 

 

 

• Primăria mun.Bălți, cu sediul în mun.Bălți, str.Independenței1, tel:0(231)2-45-21;  

e-mail:primaria@balti.md, reprezentat prin primarul interimar _______________________, pe de 

o parte  

și 

• SRL ,,Savonlina”, cu sediul în mun. Bălți, str. Kiev 2 ap 13, reprezentat prin  Administrator  Pcela 

Gabriela, pe de altă parte   

În prezența  

• Mediatorului Angela Gherasim ce activează în bază (Hotărîrea Consiliului de Mediere Nr.10 din 

06.05.2014, cu privire la atestatea mediatorilor), cu oficiul în mun. Bălți, str. Moscovei 19,  au 

convenit la încheierea prezentei tranzacţii de împăcare, în conformitate cu, art. 35, 38, al Legii nr. 

137 din 03.07.2015 ,,Cu privire la mediere”. 

 

 

I. CONTEXT 

Constă în soluționarea litigiului aflat pe rolul Judecătoriei mun.Bălți, la cererea de chemare 

în judecată depusă de Primăria mun.Bălți către  SRL ”SAVONLINA”, privind eliberarea 

terenurilor proprietate municipală,  precum și prevenirea procesului judiciar ce poate să se înceapă, 

privind respectarea dreptului de proprietate, prelungirea contractelor de arendă, încasarea venitului 

ratat.  

 

II. OBIECTUL TRANZACŢIEI: 

 

 Soluționarea pe cale amiabilă a litigiului apărut între Primăria mun. Bălți și SRL 

,,Savonlina”, privind eliberarea terenurilor proprietate municipală, precum și prevenirea 

procesului judiciar ce poate să se înceapă, privind respectarea dreptului de proprietate, prelungirea 

contractelor de arendă, încasarea venitului ratat. 

 

 

 

 

Părţile au încheiat prezentul Acord de mediere, cu privire la următoarele: 

 

1. Prezenta tranzacţie de împăcare este încheiată de părţi în conformitate cu, art.1917 CC RM, art. 21 

a Legii nr.137 ”Cu privire la mediere”, cu scopul soluţionării amiabile a conflictuluii apărut și cel 

care poate să apară. 

 

2. Părţile convin cu bună credinţă, în lipsa oricărui viciu de consimţământ la soluţionarea conflictului 

şi încheierea prezentului acord, declarînd unanim asupra următoarelor:  

- Părțile au stabilit că SRL ,,Savonlina”, se află în procesul de  Construcție a unui complex 

comercial, pe lotul de teren, cu nr. cadastral 0300207792, amplasat în mun.Bălți str.Ștefan cel 

Mare 68, ocupînd adăugător sectorul de teren învecinat cu nr.cadastral 0300207757. La fel, 

Părțile au convenit asupra necesității de a achita de către SRL „Savonlina” a datoriei în sumă 

de 21905,68 lei (douăzeci și una mii nouă sute cinci lei, șaizeci opt bani), sumă datorată pentru 

folosirea terenurilor menționate mai sus în perioada 24.06.2018 – 19.10.2021, și suma de 

tel:0(231)2-45-21


236,66 lei pentru arenda terenului cu suprafața de 82 m.p. începînd cu data de 01.01.2021 pînă 

la data de 19.10.2021. 

- Primăria mun. Bălți se obligă să transmită în arendă, în termen de 30 de zile de la data semnării 

tranzacției de împăcare, pe un termen de un an calendaristic, loturile de teren conform schemei 

(anexa 1,2,3) pentru finisarea lucrărilor de construcție, și anume : 

-terenul cu nr.cadastral 0300207792, amplasat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 68,cu 

suprafața de 130.00 m.p., cu destinația pentru Construcția unui complex comercial; 

- terenul cu nr.cadastral 0300207757, amplasat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 68,cu 

suprafața de 161.00 m.p., cu destinația Sector de teren adăugător pentru Construcția unui 

complex comercial; 

- terenul amplasat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare (regiunea Poștei centrale),cu suprafața de 

82.00 m.p., cu destinația Șantier de construcție pentru perioada construcției; 

-   SRL ,,Savonlina”,  se obligă timp de un an de la data primirii în arendă a loturilor de teren, să 

finalizeze lucrările de construcție și să amenageze terenul adiacent. 

 

3. Prezenta tranzacţie reprezintă voinţa liber exprimată şi neviciată a părţilor confirmate prin 

semnăturile proprii şi intră în vigoare de la data semnării. 

4. Prezentul Acord nu poate fi modificat şi intră în vigoare de la data semnării. 

5. Părţile solicită confirmarea prezentului Acord de Împăcare şi dispunerea încetării procesului civil.  

6. Consecinţele juridice de încetare a procesului pe litigiile în cauză, prevăzute de art. 212, 265, 266 

CPC al RM, în legătură cu încheierea prezentei tranzacţii, ne sunt cunoscute.  

7. În cazul în care una din părți nu-și va executa obligațiunile, asumate, partea opusă va fi în drept să 

se adreseze în instanța de judecată pentru omologarea, prezentului Acord. 

 

8. Prezenta tranzacţie este semnată în 4 exemplare, cîte una pentru fiecare Parte, unul pentru mediator 

și unul pentru Judecată. 

 

SEMNĂTURILE   PĂRŢILOR 

 

 

 Primăria mun.Bălți                                                 SRL ,, Savonlina” 

 Primarul interimar                                                   reprezentant de 

 Dubițkaia Tatiana                                                 Pcela Gabriela  

 

     /_____________/                                                   /_______________/                  

                                

                                       

 

Mediator Gherasim Angela  

(Prin Hotărîrea Consiliului de Mediere Nr.10 din 06.05.2014                                           

 cu privire la atestatea mediatorilor.)                                                                                  

 

                                                                                          /______________/                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


