
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți “Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și 

locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală” 

1. Denumirea autorului  și, după caz, a 

participanților la elaborarea proiectului 

Primăria municipiului Bălți 

Prin dispoziția Primarului mun. Bălți nr. 68 din 16.03.2022, modificată prin dispoziția primarului mun. 

Bălți nr. 118 din 22.04.2022, s-a aprobat lista părților interesate (anexa) 

2. Condițiile ce au impus la elaborarea 

proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Necesitatea elaborării proiectului actului normativ a parvenit în rezultatul modificărilor operate la Codul 

Civil a RM nr. 1125-XV din 06.06.2002, prin Legea RM privind modernizarea Codului Civil și 

modificarea unor acte legislative nr. 133 din 15.11.2018, necesitatea punerii în aplicare a normelor ce 

reglementează instituirea superficiei asupra terenurilor municipale, în temeiul art. 654-666 ale Codului 

Civil RM nr. 1107-XV din 06.06.2002 și art. 29 din Legea RM pentru punerea în aplicare a Codului Civil 

a RM nr. 1125-XV din 13.06.2002, precum și de a aduce actele în corespundere cu Hotărîrea de Guvern nr. 

1428 din 16.12.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și 

locațiunea/arenda terenurilor aferente”. 

În final se urmărește o tendință de aducere a tuturor contractelor de arendă existente la condițiile în vigoare, 

dintre care, pentru terenurile agricole se încheie contracte de arendă, pentru terenurile utilizate sub 

construcțiile neînregistrate (cu caracter provizoriu) sau ca, libere, pentru alte necesități (amenajare, cale de 

acces, parcare, terasă, șantier pe prioada construcției ș.a.) se încheie contracte de locațiune și desigur, 

pentru terenurile ocupate de construcții capitale, înregistrate separat în capitolul B (cu excepția 

construcțiilor provizorii) sau înregistrate separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile se încheie 

contracte de superficie. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate 

pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene 

Nu se atribuie la actul normativ în cauză 

4. Principalele prevederi ale proiectului și 

evidențierea  elementelor noi 

Domeniul vizat în proiectul de decizie elaborat, este reglementat de următoarele acte normative: Legea 

RM privind administrațuia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007, Legea RM privind prețul 

normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Legea RM privind 

cadastrul bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428 din 

16.12.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda 

terenurilor aferente”, Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009 “Cu privire la aprobarea 



Regulamentului privind licitațiile “cu strigare” și “cu reducere””, Codul Civil RM nr. 1107-XV din 

06.06.2002, decizia primăriei municipiului Bălți nr. 2/5 din 18.02.1999 “Cu privire la aprobarea schemei 

de repartizare a teritoriului mun. Bălți pe zone”. 

Proiectul de decizie reprezintă un act normativ la nivel local prin care se determină modalitatea de 

încheiere a contractelor de locațiune sau superficie pe terenurile proprietate municipală, metoda de calcul a 

plății pentru locațiune și a redevenței (plății pentru superficie), în rezultatul implementării căruia, vor fi 

reîncheiate contractele de arendă a terenurilor, conform normelor legale în vigoare. 

5. Fundamentarea economico-financiară Implementarea prevederilor noului act normativ prevede cheltuieli pentru elaborarea documentelor pentru 

expunere la licitația publică și pentru organizarea licitației, precum și, prevede majorări la bugetul 

municipal din contul redevenței, deoarece conform cerințelor art. 659 din Codul Civil, ea trebuie să tindă 

spre mărimea chiriei stabilite pe piaţă, ţinînd cont de natura terenului, de zona în care se află el, de 

destinaţia construcţiei, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei, și din 

contul dreptului de arendă/locațiune/superficie realizat la licitația publică. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul 

normativ în vigoarePrincipalele prevederi 

ale proiectului și evidențierea  elementelor 

noi 

Regulamentul înaintat prin proiectul de decizie dat se aprobă ca act normativ nou 

7. Avizarea și consultarea publică a 

proiectului 

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, au fost 

întreprinse următoarele acțiuni: 

- aprobată 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””; 

- elaborată dispoziția primarului municipiului Bălți nr. 68 din 16.03.2022 “Cu privire la desfășurarea 

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””; 

- publicat Anunțul privind inițierea elaborării proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie 

terenurile proprietate municipală”; 

- aprobată decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/3 din 20.04.2022 “Cu privire la operarea modificărilor 

în decizia Consiliului mun. 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”””; 

- elaborată dispoziția primarului mun. Bălți nr. 118 din 22.04.2022 “Cu privire la modificarea dispoziției 

primarului municipiului Bălți nr. 68 din 16.03.2022 “Cu privire la desfășurarea 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”””; 

- publicat Anunțul modificat privind inițierea elaborării proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie 

terenurile proprietate municipală”; 

- transmiterea înștiințărilor în adresa părților interesate cu privire la prezentarea propunerilor și 

recomandărilor pe marginea proiectului de decizie; 

- publicat Anunțul privind organizarea audierilor publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului 

municipal Bălți “Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și 

locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală”; 

- transmiterea înștiințărilor în adresa Direcției Generale Teritoriale “Nord” a Centrului Național 

Anticorupție al RM și în adresa Serviciului Cadastral Teritorial Bălți a IP “Agenția Servicii Publice a RM” 

cu privire la prezentarea propunerilor și recomandărilor pe marginea proiectului de decizie; 

- organizarea audierilor publice; 

- întocmirea raportului de sinteză a propunerilor și recomandărilor parvenite; 

- perfectarea proiectului de decizie ținînd cont de recomandările acceptate. 

În rezultatul desfășurării consultărilor publice, Direcția Generală Financiar-Economică a susținut proiectul 

de decizie în redacția expusă, Direcția Juridică a participat în cadrul audierilor publice și a înaintat 

propuneri (raportul de sinteză), Direcția Arhitectură și Urbanism, precum și Serviciul Cadastral Teritorial 

Bălți recomandări, pînă la moment recomandări nu au prezentat. 

8. Constatările expertizei anticorupție  

9. Constatările expertizei de  

compatibilitate 

Nu se atribuie la actul normativ în cauză 

10. Constatările expertizei juridice  

11. Constatările altor expertize Alte expertize nu au fost efectuate 

 

Responsabil pentru desfășurarea procedurii de consultare: 

Șef-adjunct Direcția proprietate municipală și relații funciare                                                                                                                          Irina Focșa 

 


