
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 5/3 

din 20.04.2022 

 

 

 

Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți  

nr. 2/6 din 11.03.2022 „Сu privire la inițierea consultărilor  

publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor  

juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte  

constituie terenurile proprietate municipală”” 

 

 

 În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, luînd în considerație necesitatea de termen mai îndelungat pentru stabilirea metodei 

de calcul a plății pentru locațiune și redevenței pentru superficie, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

 

1. Se operează modificări în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/6 din 11.03.2022 “Cu 

privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și 

locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală””, după cum urmează: 

1.1. în subpunctul 2.1. din punctul 2, sintagma “… pînă la 28.03.2022” se substituie cu 

sintagma “… pînă la 26.04.2022”; 

1.2. în subpunctul 2.2. din punctul 2, sintagma “... în perioada din 29.03.2022 pînă la 

18.04.2022” se substituie cu sintagma “… în perioada din 27.04.2022 pînă la 

19.05.2022”; 

1.3. punctul 3 se expune în redacție nouă: „3. Se instituie moratoriu pe examinarea 

cererilor de prelungire, perfectare și reperfectare a contractelor de arendă a terenurilor 

pînă la aprobarea Regulamentului”. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți: 

2.1.  să realizeze primirea și eliberarea certificatelor de recepționare a notificărilor privind 

inițierea activității de comerț fără prezentarea confirmării relațiilor contractuale 

funciare pe terenurile proprietate municipală, ocupate de construcții capitale, 

înregistrate separat în capitolul B sau C al Registrului bunurilor imobile, pînă la 

aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, 

al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală; 

2.2. să efectueze inventarierea documentelor permisive eliberate anterior pentru 

construcția/instalarea chioșcurilor și pavilioanelor comerciale, precum și a 

documentelor primare de atribuire a sectoarelor de teren sub acestea. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (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 V 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                 Svetlana Bînzari 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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