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La nr. 1304/OT1-696  din 19.10.2022 

Proiect 

 

                        
       Cancelaria de Stat a RM 

       Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

       

       Oficiul Teritorial Bălți 

 

Consiliul mun. Bălți a examinat notificărea Dvs nr. 1304/OT1-696 din 19.10.2022, 

înregistrată la Instituția Primăriei municipiului Bălți sub nr. 03-06/6953 din 19.10.2022 cu 

solicitarea de a abroga decizia Consiliului mun. Bălți nr. 14/30 din 27.09.2022 „Cu privire la  

examinarea adresării FPC „Galagan” SRL nr. 1 din 02.08.2022”,  în raport cu solicitările Dvs, 

Vă comunicăm: 

Luând 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, Consiliul mun. Bălți prin decizia nr.12/13 din 29.07.2022 a aprobat 

Regulamentul de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, al căror obiecte 

constituie sectoarele de teren proprietate municipală. 

În conformitate cu punctul 6 alin. 1) al Regulamentului  „Dacă un act administrativ emis 

de Consiliul municipal Bălți, indiferent de momentul adoptării sale,  face referință la 

locațiunea/arenda unui sector de teren proprietate municipală cu drept de construire pe el a unui 

bun imobil al cărui proprietar devine locatarul, se consideră că referința este la superficie”. 

Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 14/30 din 27.09.2022 „Cu privire la  examinarea 

adresării FPC „Galagan” SRL nr. 1 din 02.08.2022” a fost aprobată pentru terenurile cu nr. 

cadastrale 0300301.430 (cu suprafața de 2,4ha) și 0300301.327 (cu suprafața de 0,2ha). Conform 

extraselor din Registrul de stat al bunurilor imobile prezentate de SRL „Galagan” pe aceste 

terenuri sunt înregistrate construcții nefinalizate. 

Anterior, SRL „Galagan” a semnat cu Primăria mun. Bălți contracte de arendă a 

terenurilor nr.1074 din 23.01.2001 și nr.924 din 07.07.2008 valabile până la 31.12.2021 și 

respectiv 31.08.2020.  La expirarea termenului arendei nici una din părți nu a anunțat despre 

intenția de a nu prelungi contractele de arendă, Primăria mun. Bălți nu a solicitat returnarea 

terenurilor, iar SRL „Galagan” a continuat să le folosească, respectiv termenul arendei  a fost 

prelungit pe o perioadă nedeterminată, în condițiile legislației în vigoare. Obiect al acestor 

contracte este arenda terenurilor pentru construcția bunurilor imobile. 

În conformitate cu punctul 24 lit.b) al Regulamentului „Contractele de superficie pe 

sectoarele de teren proprietate municipală, ocupate de construcții capitale, înregistrate separat în 

capitolul B (cu excepția construcțiilor provizorii) sau înregistrate separat în capitolul C al 

registrului bunurilor imobile, precum și contractele de locațiune pentru suprafețele de teren sub 

construcțiile neînregistrate (cu caracter provizoriu) sau terenurile libere pentru alte necesități 

(amenajarea, căi de acces, parcări, terase, șantierul în timpul construcției, ș.a.), se încheie în baza 

deciziei Consiliului municipal Bălți.   

Termenii de superficie a sectoarelor de teren proprietate municipală se stabilesc în 

următoarea ordine: b) pentru obiectele de construcții nefinalizate – pînă la 3 ani”. 

Art. 655 al. (2)  Cod Civil „Dreptul de superficie se constituie pentru un termen de 99 de 

ani dacă nu a fost stabilit un alt termen. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi 



reînnoit”. Prin decizia Consiliului mun. Bălți nr.14/30 din 27.09.2022 „Cu privire la  examinarea 

adresării FPC „Galagan” SRL nr. 1 din 02.08.2022” (Anexa la decizie) s-a dispus semnarea 

contractelor de arendă pe o perioadă de 3 ani, fapt care nu contravine legislației în vigoare. 

 Cu referire la art. 3 alin. 3) din Legea nr. 1125-XV din 13.06.2002 „În cazul prevăzut la 

alin.(1) lit.e), dreptul de superficie se instituie doar asupra părţii terenului necesare pentru 

deservirea bunului imobil înregistrat separat în capitolul B. Dimensiunile concrete ale părţilor de 

teren se stabilesc de către proprietarul terenului, la cererea superficiarului sau la iniţiativa 

proprietarului”, Vă comunicăm că la moment construcțiile nu sunt finalizate, fiind înregistrate în 

Registrul bunurilor imobile cu suprafața 0 m2 (zero). Ținând cont de aceste circumstanțe 

suprafața ocupată de construcții și necesară exploatării acestora  nu poate fi determinată exact și 

urmează a fi determinată ulterior finalizării construcțiilor. 

Cu referire la respectarea prevederilor art. 77 alin.2 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, reiterăm, punctele 34 și 35 din Regulament prevăd: 

 „34. Transmiterea sectoarelor în superficie sau locațiune se efectuează cu respectarea 

cerințelor art. 77 alin. (2) Din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică local. 

Determinarea superficiarului sau locatarului sectoarelor de terenuri libere are loc prin licitații 

publice.  

35. Licitația publică de selectare a superficiarului sau locatarului sectoarelor de teren 

libere se desfășoară de către comisia de licitație, formată prin dispoziția primarului mun. Bălți” 

În cazul terenurilor libere, acestea vor fi date în locațiune/superficie numai în urma 

organizării licitațiilor publice, însă, acesta nu este cazul vizat în speță, într-ucât SRL „Galagan” a 

obținut dreptul de arendă în urma licitației publice. 

Urmare a celor relatate mai sus, Consiliul mun. Bălți respinge solicitarea DVS privind 

abrogararea deciziei nr.14/30 din 27.09.2022 „Cu privire la  examinarea adresării FPC 

„Galagan” SRL nr. 1 din 02.08.2022” 
 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                            Irina Serdiuc 

 

 
Ex.: Vitalie Balan, 

șef al Direcției juridice, 

Tel.: 0231/5-46-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 


