
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/31 

din 29.03.2022 
 

  

Cu privire la modificarea unor  

decizii ale Consiliului mun.Bălţi 
 

În conformitate cu art.14, alin.2, litera b), art. 77  al Legii RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, luînd în considerație modificările operate prin Legea RM 

pentru modificarea unor acte normative nr. 220 din 16.12.2021 (Monitorul Oficial al R.Moldova 

nr. 325-333 art. 502 din 31.12.2021, intră în vigoare 31.12.2021) în Legea RM privind preţul 

normativ de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 cu modificările 

ulterioare prin care au fost modificate tarifele de calculare a prețului normativ al pământului 

pentru o unitate convențională (grad-hectar), – 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 9/16 din 29.10.2009 “Cu privire la încasarea 

în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”  cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

1.1. în coloana 7 punctul 10 a anexei  cifrele “1267,83” se substituie cu cifrele “3299,65”. 

2. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 10/15 din 20.12.2011 “Cu privire la 

încasarea în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, după cum urmează: 

2.1. în coloana 6  punctul 2 a anexei cifrele “85644,16” se substituie cu cifrele 

“155872,37”. 

2.2.  în coloana 8  punctul 2 a anexei cifrele “1712,88” se substituie cu cifrele “3117,45”. 

3. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 5/30 din 26.04.2012 “Cu privire la stabilirea 

plăţii pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral”, cu modificările ulterioare, 

după cum urmează: 

3.1.  în coloana 7  punctul 2 a anexei cifrele “3542,35” se substituie cu cifrele  “6447,07”. 

4. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 10/63 din 27.09.2012 “Cu privire la 

stabilirea plăţii pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral”, cu modificările 

ulterioare, după cum urmează: 

4.1.  în coloana 7  punctul 2 a anexei cifrele “789,27 se substituie cu cifrele  “1436,47”; 

4.2.  în coloana 7  punctul 3 a anexei cifrele “487,00” se substituie cu cifrele  “886,33”; 

4.3.  în coloana 7  punctul 8 a anexei cifrele “6414,92” se substituie cu cifrele  

“11675,15”; 

4.4.  în coloana 7  punctul 13 a anexei cifrele “56,51” se substituie cu cifrele  “102,86”; 

4.5.  în coloana 7  punctul 20 a anexei cifrele “56,51” se substituie cu cifrele  “102,86”. 

5. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 13/31 din 29.11.2012 “Cu privire la stabilirea 

plății pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral și modificarea deciziei 

Consiliului mun.Bălți nr. 10/63 din 27.09.2012”, cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

5.1.  în coloana 7  punctul 10 a anexei cifrele “470,20” se substituie cu cifrele  “855,77”. 

6. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 1/29 din 28.02.2013 “Cu privire la încasarea 

în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

6.1.  în coloana 7  punctul 3 a anexei cifrele “85,64” se substituie cu cifrele  “155,87”. 

7. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 03/33 din 25.04.2013 “Cu privire la 

încasarea în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, cu modificările ulterioare, 

după cum urmează: 

7.1.  în coloana 7  punctul 2 a anexei cifrele “302,27” se substituie cu cifrele  “550,14”; 



7.2.  în coloana 7  punctul 6 a anexei cifrele “26,87” se modifică cu cifrele  “48,90”; 

7.3.  în coloana 7  punctul 8 a anexei cifrele “99,47” se substituie cu cifrele  “181,03”. 

8. Se modifică decizia Consiliului mun.Bălţi nr. 6/54 din 27.06.2013 “Cu privire la încasarea 

în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

8.1.  în coloana 7  punctul 1 a anexei cifrele “766,79” se substituie cu cifrele  “1395,56”; 

8.2.  în coloana 7  punctul 5 a anexei cifrele “925,94” se substituie cu cifrele  “1685,21”; 

8.3.  în coloana 7  punctul 7 a anexei cifrele “954,87” se substituie cu cifrele  “1737,87”; 

8.4.  în coloana 7  punctul 8 a anexei cifrele “1099,55” se substituie cu cifrele  “2001,18”; 

8.5.  în coloana 7  punctul 11 a anexei cifrele “3240,79” se substituie cu cifrele  

“5898,23”; 

8.6.  în coloana 7  punctul 12 a anexei cifrele “1880,81” se substituie cu cifrele  

“3423,08”; 

8.7.  în coloana 7  punctul 13 a anexei cifrele “1128,49” se substituie cu cifrele  

“2053,85”; 

8.8.  în coloana 7  punctul 16 a anexei cifrele “752,33” se substituie cu cifrele  “1369,23”; 

8.9.  în coloana 7  punctul 19 a anexei cifrele “302,27” se substituie cu cifrele  “550,14”. 

9. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 7/36 din 01.08.2013 “Cu privire la încasarea 

în mod unilateral al plăţii pentru folosirea terenului”, cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

9.1.  în coloana 7  punctul 7 a anexei cifrele “507,82” se modifică cu cifrele  “924,23”; 

9.2.  în coloana 7  punctul 9 a anexei cifrele “32653,81” se modifică cu cifrele  

“59429,93”. 

10. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 10/34 din 31.10.2013 “Cu privire la 

încasarea în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, după cum urmează: 

10.1. în coloana 7  punctul 1 a anexei cifrele “1336,72 se modifică cu cifrele “2432,83”; 

10.2.în coloana 7  punctul 2 a anexei cifrele “1230,92 se modifică cu cifrele “2240,28”. 

11. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 11/37 din 28.11.2013 “Cu privire la 

încasarea în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, după cum urmează: 

11.1. în coloana 7  punctul 87 a anexei cifrele “17619,19” se modifică cu cifrele  “32066,92”; 

12. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 1/26 din 27.02.2014 “Cu privire la încasarea 

în mod unilateral a plăţii pentru folosirea terenului”, cu modificările ulterioare, după cum 

urmează: 

12.1. în coloana 7  punctul 1 a anexei cifrele “470,20” se modifică cu cifrele “855,77”; 

12.2. în coloana 7 punctul 3 a anexei cifrele “446793,82” se modifică cu cifrele 

“813164,78”. 

13. Primarul mun.Bălți să efectueze recalculul plăților utilizatorilor de terenuri pentru folosirea 

terenurilor, începând cu 31.12.2021. 

14. Se stabilește că plata anuală pentru folosirea sectoarelor de teren în mod unilateral, 

conform deciziilor adoptate anterior de Consiliul mun.Bălți, se modifică în cazul 

modificărilor legislației în vigoare. 

15. Prezenta decizie poate fi atacată în instanța de judecată din mun.Bălți (sediul: centrul, str. 

Hotinului, 43) în termen de 30 zile din data raportării, conform prevederilor Codului 

Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018. 

16. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi               Irina Serdiuc 
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