
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

Cu privire la perfectarea relațiilor funciare  

prin intermediul încheierii contractelor de superficie 

 

 În conformitate cu Legea RM privind administraţia 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, luînd în considerație modificările la Codul Civil RM, operate 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, deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire la 

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

obiecte constituie terenurile proprietate municipală”,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se perfectează relațiile funciare cu persoanele fizice și juridice prin încheierea contractelor de 

superficie, conform anexei. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălţi să semneze contractele de superficie a 

sectoarelor de teren cu persoanele fizice și juridice, conform anexei. 

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

termen de 30 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 activități economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



Anexа 

la decizia Consiliuliu mun. Bălți 

nr. ___din_____________2022 

 

 

Nr. 

c/o 

Denumirea 

întreprinderii, 

FNP 

Adresa 

Terenului și 

numărul 

cadastral 

Domeniul 

Modul de 

folosire a 

terenului 

Suprafața 

terenului 

în (m2) 

Prețul 

normativ al 

terenului în 

(lei) 

Procentul 

din prețul 

normativ al 

terenului în 

(lei) 

Suma plății 

de superficie 

anuală în (lei) 

Termenul 

superficiei 
Notă 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

1 

Dimitriciuc F.I. 

 

 

str. A. Pușkin 

0300305.044 

public 

 

chioșc 

comercial 

existent 

12 12 342,84 10 1 234,28 5 ani 

 

2 
Î.I. «Parnavel 

Igor» 

str. Bulgară, 70 

0300201.496 
----- 

pentru 

construcții 
472 144 258,35 10 14 425,84 5 ani 

 

3 Clipa E. 
str. Decebal, 

121/D 
----- 

Anexă 

existentă la 

apartament 

26 15 892,87 3 476,79 20 ani 

 

4 
SRL 

«Ecobricheta» 

str. Ștefan cel 

Mare, 146 

0300207.463 

----- 

Obiect 

proprietate 

privată 

9873 3017505,78 10 301 750,58 10 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

































































































































 
 

 

 

 

 

  


