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1. Introducere 

 

 Prezența proprietății municipale - este una dintre condițiile importante 

pentru existența cu succes a unei formațiuni municipale. 

 

Conceptul de proprietate municipală a fost consolidat de Constituția RM, Codul 

Civil al RM, Codul Funciar al RM, Legea RM privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind administrarea 

şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, Legea RM privind 

delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018. În corespundere cu Constituția 

în vigoare sunt recunoscute și protejate în modalitate egală formele de proprietate 

privată și publică. În acest fel, Constituția a consolidat disponibilitatea proprietății 

municipale și egalitatea ei cu alte forme de proprietate, precum și a înzestrat 

autoritățile publice locale cu dreptul de autogestiune a acestei proprietăți.  

Administrarea eficientă a proprietății municipale – aceasta reprezintă în primul 

rînd, formarea părții veniturilor din bugetul municipal și crearea condițiilor pentru 

realizarea politicii social-economice, îndreptată spre dezvoltarea orașului și crearea 

condițiilor favorabile pentru viața populației. 

Proprietatea municipală este constituită din active, în baza cărora autoritățile 

publice locale își exercită dreptul de posesiune, folosință și dispoziție. Astfel, 

proprietatea municipală reprezintă o formă de proprietate independentă, ce diferă de 

proprietatea de stat prin faptul că, aceasta este controlată de autoritatea publică locală, 

care nu este autoritate de stat. Proprietatea municipală este constituită din bunuri, ce 

sunt atribuite domeniului public, și bunuri, atribuite domeniului privat. 

Proprietatea municipală, fiind o formă a proprietății publice, acționează ca 

un mijloc de protecție social a populației formațiunii municipale, ea permite 

asigurarea necesităților sociale concrete a oamenilor și contribuie la existența 

demnă a segmentelor separate a populației slab protejate. Și acesta este unul din 

criteriile cele mai importante în favoarea necesității creării și extinderii 

complexurilor de terenuri și bunuri. 

În momentul de față problemele de bază, ce apar în domeniul formării și 

administrării proprietății municipale sunt atît, reglementarea juridică insuficientă a 

raporturilor de proprietate în domeniul indicat, cît și administrarea neeficientă a 

proprietății municipale.  

Scopul politicii municipale în domeniul administrării proprietății – obținerea 

efectului maximal din utilizarea ei. Efectul poate fi obținut atît în formă bănească (ca 

exemplu, din contul plății pentru arendă/locațiune), cît și pe calea obținerii 
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beneficiului direct (prestarea serviciilor populației). Proprietatea municipală, care nu 

aduce suficient beneficiu sau efect economic, poate fi privatizată. 

 

2. Asigurarea realizării inventarierii proprietății municipale 

În scopul realizării administrării operative și eficiente a proprietății municipale 

este necesară deținerea informației fiabile privind compoziția, starea calitativă și 

scopul funcțional posibil al proprietății municipale. Majoritatea datelor necesare sunt 

colectate prin organizarea permanentă a inventarierii proprietății municipale. Scopul 

de bază a inventarierii proprietății municipale constă în organizarea evidenței și 

controlului existenței, utilizării și dispoziției obiectelor proprietate municipală. 

 

Conform art. 77 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XV 

din 28.12.2006 și întru executarea dispoziției primarului municipiului Bălți nr. 215 

din 25.10.2021 “Cu privire la efectuarea inventarierii proprietății municipale pentru 

anul 2021 de către instituțiile bugetare și publice, întreprinderile municipale și 

prezentarea dărilor de seamă privind existența și circuitul bunurilor proprietate 

municipală în rezultatul inventarierii pentru anul 2021” a fost efectuată inventarierea 

proprietății municipale, atribuite în gestiune economică / administrare operativă 

întreprinderilor municipale și instituțiilor municipiului, dar și a proprietății de la 

bilanțul primăriei.  

 

Supuse inventarierii au fost toate obiectele de mijloace fixe, obținute din 

diverse surse de finanțare (bugetare, proprii, transmise cu titlu gratuit ș.a.).  

La fiecare întreprindere, instituție au fost constituite comisii de inventariere, 

care au activat în conformitate cu Legea RM a evidenței contabile nr. 113 din 

27.04.2007 și cu Regulamentul privind modul de desfășurare a inventarieii. 

 

În procesul de inventariere au fost întocmite inventare ale mijloacelor fixe și 

concluzii privind starea lor, s-a efectuat controlul corectitudinei ținerii evidenței 

analitice a proprietății, calculului uzurii și amortizării, precum și au fost identificate 

obiectele uzate complet, defecte și necorespunzătoare pentru exploatarea lor 

ulterioară. Rezultatele inventarieii anuale pentru anul 2021 au fost prezentate de către 

întreprinderi și instituții la primăria municipiului Bălți în baza formelor aprobate, 

conform dispoziției primarului municipiului Bălți sus menționate.  

 

Prezentul raport de sinteză privind starea proprietății municipale este 

elaborat în baza rezultatelor dărilor de seamă privind inventarierea proprietății, 

prezentate de către întreprinderile municipale, instituțiile publice și bugetare, 

concesionari, ce sunt gestionari ai proprietății. 
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3. Evidența întreprinderilor municipale,  

instituțiilor publice și bugetare, și bunurilor din proprietatea municipală 
 

La situația din 01.01.2022 în registrul de stat al persoanelor juridice sunt 

înregistrate 20 de întreprinderi municipale, dintre care, doar 12 întreprinderi sunt 

administratori a bunurilor municipale și activează în scopul satisfacerii intereselor 

publice în următoarele domenii:  

 în domeniul gospodăriei locativ-comunale – 5 (dintre care: ÎM Regia 

“Apă-Canal Bălți” – se află în proces de insolvabilitate);  

 în domeniul comerțului – 1;  

 în domeniul alimentației publice – 1;  

 în construcții și proiectare – 2;  

 în domeniul neproductiv – 2; 

 în domeniul serviciului de transport – 1. 

Celelalte 8 întreprinderi municipale, dintre care: ÎM “Clubul de fotbal Bălți”, 

ÎM “Rețele termice”, ÎM “GSA”, ÎM “DSARC - 2”, ÎM “Vocea Bălțului”, ÎM “Casa 

Limbilor”, ÎM “Prima-Clar”, ÎM “Stadionul “Olimpia Bălți”” sunt în proces de 

lichidare, insolvabilitate sau în litigiu. 

Concomitent cu întreprinderile municipale, administratori ai proprietății 

municipale sunt și 20 de instituții bugetare, 2 instituții medico-sanitare publice și 2 

parteneri publici-privați.  

La fel în registrul proprietății municipale se numără bunurile municipale, 

transmise în administrare SA “Teleradio Bălți”, care este în proces de lichidare. 

Evidența proprietății municipale este ținută în registrul proprietății municipale. 

Documentul în cauză, pe lîngă denumirile complete ale tuturor întreprinderilor 

municipale, instituțiilor publice și bugetare, rechizitelor acestora, conține informație 

despre proprietatea municipală transmisă în gestiune economică și administrare 

operativă. 

Menținerea registrului proprietății municipale este necesară pentru a realiza o 

imagine completă a stării complexului de bunuri municipale din municipiu. 

Datele de evidență ale registrului se actualizează anual la situația din 1 ianuarie 

a anului curent conform dărilor de seamă a administratorilor proprietății după 

desfășurarea inventarierii anuale.  

În baza rezultatelor inventarierii pentru anul 2021 au fost operate modificările 

corespunzătoare în registrul proprietății municipale și repartizarea generală în baza 

costului este reprezentată în modul următor:  

 28,24% din proprietate – sunt în gestiunea economică a întreprinderilor 

municipale și instituțiilor medico-sanitare publice; 

  25,82% din proprietate – transmise în administrarea operativă a 

instituțiilor bugetare; 
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   pe întreprinderi municipale 

 - 1 122 848,8 mii lei 

  
pe instituții bugetare  

- 2 845 334,8 mii lei 

  
pe instituții medico-sanitare  

- 42 057,8 mii lei 

  pe organizație obștească  

-1519,8 mii lei  

  pe societate cu răspundere limitată  

- 112 450,3 mii lei 

  pe societate de acțiuni  

- 1474,5 mii lei 

  43,14% din proprietate – se administrează de aparatul primăriei 

municipiului Bălți; 

  2,76% - transmisă în posesie și utilizare concesionarilor; 

  0,04% - proprietate este în posesiunea societății pe acțiuni. 

Atribuirea patrimoniului întreprinderilor și instituțiilor se efectuează în baza 

deciziilor Consiliului municipal Bălți și în conformitate cu “Regulamentul privind 

modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra patrimoniului proprietate 

municipală pe teritoriul municipiului Bălți” aprobat de Consiliul municipal Bălți. 

Ca bază pentru actualizarea registrului au servit: 

 deciziile aprobate de Consiliul municipal Bălți; 

 actele de predare-primire a proprietății; 

 dispoziția primarului nr. 7 din 15.01.2020 “Cu privire la asigurarea 

evidenței proprietății achiziționate și îmbunătățirii obiectelor proprietate 

municipală”; 

 dările de seamă privind inventarierea, prezentate de deținătorii de bilanț, 

unde sunt reflectate bunurile procurate din surse proprii. 

 

În registrul proprietății municipale la situația din 01.01.2022 se numără 

aproximativ un milion de obiecte mobile și imobile cu valoare totală de 4 125 686,0 

mii lei (anexa nr. 1). 

 

Patrimoniul municipal este repartizat în felul următor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

         

 

           

           În conformitate cu Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale 

(Hotărîrea Guvernului RM nr. 941 din 22.12.2020) proprietatea municipiului Bălți 

este reprezentată de următoarele grupe (anexa nr. 2): 
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 Clădiri (obiecte cu destinație social-culturală, fondul locativ, blocuri de 

producere, depozite, garaje ș.a.) – 1 133 451,1 mii lei;  

 Construcții speciale (drumuri, poduri, îngrădiri și alte construcții inginerești, ce 

crează condiții necesare pentru realizarea procesului de producție) – 409 667,3 

mii lei;  

 Instalații de transmisiune (rețele electrice, rețele de alimentare cu apă și 

canalizare, rețele de gazificare) – 236 382,5 mii lei;  

 Mașini și utilaje (mașini și echipamente de forță, mașini și echipamente de 

muncă, instalații de măsurare și reglare, și utilaje de laborator, tehnică de 

calcul) – 136 868,8 mii lei;  

 Mijloace de transport (toate tipurile mijloacelor de transport) – 189 649,0 mii 

lei;  

 Instrumente și inventar gospodăresc – 39 136,3 mii lei;  

 Plantații multianuale – 57 653,7 mii lei; 

 Alte mijloace fixe – 45 951,6 mii lei;  

 Sectoare de teren – 1 876 925,7 mii lei. 

 

O mare pondere în componența mijloacelor fixe după fondul funciar o dețin 

clădirile (27,5% dintre care fondul locativ – 3,8%), valoarea cărora la situația din 

31.12.2021 constituie 1 133 451,1 mii lei, dintre care 156 896,7 mii lei se atribuie 

fondului locativ a municipiului (anexa nr. 2).  

 

 

46%

27%

10%

6%

3%
5%

1%
1%

1%

Proprietatea municipală pe categorii

Terenuri - 1 876 925,7 mii lei (46%)

Clădiri - 1 133 451,1 mii lei (27%)

Construcții speciale - 409 667,3 mii lei (10%)

Instalații de transmisiune - 236 382,5 mii lei 

(6%)

Mașini și utilaje - 136 868,8 mii lei (3%)

Mijloace de transport - 189 649,0 mii lei (5%)

Instrumente și inventar gospodăresc - 39 136,3 

mii lei (1%)

Plantații multianuale - 57 653,7 mii lei (1%)

Alte mijloace fixe - 45 951,6 mii lei (1%)
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4. Circulația mijloacelor fixe proprietate municipală. 
 

La analiza comparativă a datelor pentru anul 2021 în raport cu indicatorii anului 

2020 valoarea proprietății municipale în general s-a majorat cu 135 565,8 mii lei 

(anexa nr. 1). 

La majorarea dată a contribuit modificarea numărului obiectelor proprietate 

municipală, care este influențată de circulația bunurilor, pe calea excluderii și primirii 

lor, efectuate în baza deciziilor aprobate de către Consiliul municipal Bălți în 

domeniul relațiilor patrimoniale, precum și a bunurilor achiziționate de întreprinderi 

din sursele proprii. 

În perioada raportată a anului 2021, excluderea mijloacelor fixe din registrul 

proprietății municipale este condiționată de următoarele operațiuni:   

 casarea din evidența contabilă a mijloacelor fixe complet uzate, defecte și 

învechite moral; 

 excluderea sectoarelor de teren; 

 transferul mijloacelor fixe la materiale; 

 vînzarea mijloacelor fixe (vîndute în anul 2020, din evidență excluse în 2021). 

       În aceeași perioadă, pe lîngă excludere se observă și completare cu obiecte a 

proprietății municipale, și anume din contul următoarelor operațiuni: 

 primirea bunurilor din proprietaea publică a statului în proprietatea publică a 

municipiului Bălți; 

 procurarea mijloacelor fixe din surse bugetare, primirea cu titlu gratuit a 

bunurilor din contul sponsorizării; 

 procurarea mijloacelor fixe din contul activității economice ale întreprinderilor și 

primite de la bilanțul fondatorului; 

 evaluarea mijloacelor fixe/corectarea; 

 capitalizarea bunurilor mobile și imobile. 

 

Exluderea mijloacelor fixe din componența patrimoniului municipal 
 

Pentru anul 2021 suma excluderii mijloacelor fixe a constituit 79 721,3 mii lei 

(anexa nr. 1). 

 

 Casarea din evidența contabilă a mijloacelor fixe complet uzate, defecte și 

învechite moral. 

 

În perioada de raportare au fost primite 13 acorduri, conform deciziilor 

adoptate de către Consiliul municipal Bălți, de casare a mijloacelor fixe transmise în 

administrare întreprinderilor municipale, instituțiilor publice/bugetare. 

Casarea mijloacelor fixe s-a efectuat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 500 din 12.05.1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea 
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bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările și completările ulterioare, 

care reglementează modul de casare a mijloacelor fixe. 

În anul 2021 de către întreprinderile municipale, instituțiile publice și bugetare 

au fost casate bunuri municipale nepotrivite pentru exploatare ulterioară în sumă de 

6587,9 mii lei, inclusiv:  

 ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”, în baza scrisorii nr. 11/1948-03 din 

01.12.2021, au fost excluse apartamentele privatizate din fondul locativ 

municipal și incluse în fondul locativ privat - în sumă totală de 2 348,3 mii lei; 

 ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” – în baza DCM Bălți nr. 

3/22 din 06.04.2021 au fost casate plantații verzi în sumă de 357,6 mii lei. În 

conformitate cu DCM Bălți nr. 8/22 din 30.03.2021 și nr. 14/19 din 23.11.2021 

au fost casate mijloace fixe în sumă totală de 229,2 mii lei (gard, xerox, tehnică 

de calcul, ferestrău cu lanț, transport); 

 ÎM “Gospodăria Specializată Auto” - au fost casate mijloace fixe în baza DCM 

Bălți nr. 8/24 din 30.06.2021 în sumă de 881,7 mii lei (transport); 

 ÎM “Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” - a fost casat 

un mijloc fix în baza DCM Bălți nr. 8/25 din 30.06.2021 în sumă de 41,0 mii 

lei (transport); 

 ÎM “Termogaz Bălți” – au fost casate mijloace fixe în baza DCM Bălți nr. 3/21 

din 06.04.2021 în sumă de 390,6 mii lei (cazane, contoare de căldură, noduri de 

repartizare a gazelor, noduri de gestionare a cazanelor); 

 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei – au fost casate mijloace fixe 

în sumă totală de 965,8 mii lei în baza DCM Bălți nr. 11/21 din 19.10.2021. Au 

fost casate mijloace fixe ce se atribuie la tehnică de uz casnic și de calcul, 

inventar gospodăresc, plantații verzi, precum și cărți de artă/manuale ș.a; 

 IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” – conform scrisorii nr. 32 din 22.03.2021 

și în conformitate cu punctul 8 a Hotărîrii Guvernului RM nr. 500 din 

12.05.1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloacele fixe”, unde la casarea documentelor bibliotecare pe 

suport de hîrtie în cadrul bibliotecilor publice naționale și bibliotecilor publice 

a instituțiilor de învățămînt subordonate Ministerului de Învățămînt, Cultură și 

Cercetări, permisiune pentru casare a mijloacelor fixe nu este necesară, au fost 

casate 6 282 unități (literatură artistică, manuale și publicații abonate) în sumă 

de 160,7 mii lei, precum și, în baza DCM nr. 8/23 din 30.06.2021 au fost casate 

mijloace fixe atribuite la tehnică de calcul, inventar gospodăresc, inventar 

sportiv, xerox, radiomicrofon ș.a. în sumă de 261,3 mii lei; 

 Centrul Militar Teritorial Bălți în anul de raportare, a fost casat un mijloc fix în 

baza DCM nr. 11/16 din 19.10.2021 în sumă de 45,3 mii lei (transport); 
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 Școala Sportivă Specializată de Fotbal a DÎT și S mun. Bălți - au fost casate 

mijloace fixe în baza DCM nr. 1/13 din 23.02.2021 în sumă de 11,5 mii lei 

(panou informativ, recipient metalic); 

 Centrul Social “Respirația a doua”, în baza DCM nr. 3/23 din 06.04.2021 au 

fost casate calculatoare, laptop, tensiometru, set de lenjerie de pat în sumă 18,6 

mii lei; 

 IMSP “Centrul Medicilor de Familie” – au fost casate mijloace fixe în baza 

DCM nr. 3/19 din 06.04.2021 în sumă de 846,6 mii lei (calculatoare, 

imprimante, xeroxuri, faxuri, transport). 

 

 
 

 Excluderea sectoarelor de teren. 
          Referitor la bunurile de la bilanțul primăriei, micșorarea costului lor în perioada 

raportată a avut loc din contul vînzării sectoarelor de teren persoanelor fizice și 

juridice, conform deciziilor Consiliului municipal, precum și, din contul transmiterii 

în proprietate a sectoarelor de teren aferente, proprietarilor caselor de locuit. 
 

 Transferul mijloacelor fixe la materiale. 

          Conform ordinului Ministerului Finanțelor RM nr. 216 din 28.12.2015 cu 

modificările și completările ulterioare, conceptul de “Mijloace fixe” – acestea sunt 

active materiale, cu termen de utilizare benefică mai mult de un an, destinate pentru 

utilizare în producere sau livrare de bunuri sau servicii, pentru utilizare în scopuri 

administrative sau pentru transmitere în locațiune persoanelor terțe. În legătură cu 

aceasta, recunoașterea mijloacelor fixe are loc doar în cazul cînd în același timp sunt 

executate următoarele condiții: 

- există posibilitatea că, din utilizarea activului autoritatea/instituția bugetară 

va obține în viitor beneficiu economic, ce va aparține ei; 

- costul inițial sau valoarea justă a activului pot fi sigur evaluate. 

 

În baza ordinului mai sus menționat a Ministerului Finanțelor RM în anul 2021 

instituțiile bugetare au efectuat transferul bunurilor din categoria mijloace fixe în 

categoria materiale. Suma totală a mijloacelor fixe excluse din registrul proprietății 

municipale și transferate la categoria materiale a constituit 410,2 mii lei. 

 

ÎM "Gospodăria 
Locativ-Comunală"  

- 36%

ÎM "Gospodăria 
Specializată Auto

Bălți" - 13,3%

ÎM „Amenajarea 
Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți” - 9%

IP Liceul Teoretic 
"Mihai Eminescu" -

6,4%
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 Vînzarea mijloacelor fixe. 

 

        În perioada raportată a anului 2021, de către Direcția Evidență Contabilă a 

primăriei nu au fost încheiate contracte cu o întreprindere licențiată, din acest motiv, 

nu au fost petrecute licitații publice. 

        De asemenea este necesar de remarcat că, în baza scrisorii ÎM “Gospodăria 

Locativ-Comunală Bălți” nr. 11/89-03 din 28.01.2021, notei de serviciu a Direcției 

Evidență Contabilă a primăriei nr. 46 din 19.04.2021 și a hotărîrii comisiei de 

administrare a proprietății publice din 20.04.2021, au fost publicate completări la lista 

obiectelor proprietate municipală, supuse privatizării, în Monitorul Oficial al RM nr. 

129-136 (7839-7846), și anume: 

- Complex de construcții (numere cadastrale 0300207.713.01, 0300207.713.02, 

0300207.713.03, 0300207.713.04) cu sectorul de teren aferent, cu suprafața de 

0,2568 ha (număr cadastral 0300207.713) din str. N. Testemițanu, 21; 

- Complex de construcții (numere cadastrale 0300211.522.01, 0300211.723.01, 

0300211.723.02, 0300211.723.03) cu sectoarele de teren aferente, cu suprafața de 

0,0721 ha (număr cadastral 0300211.522) și suprafața de 0,2075 ha (număr 

cadastral 0300211.723) din str. N. Cicicalo, 3. 

        Conform rezultatelor licitației „cu strigare” desfășurate din 22.12.2020 - din lista 

activelor neutilizate activelor, propuse spre vînzare, a fost văndut doar un activ 

proprietate municipală din cele 3 înaintate, și anume „Clădirea cu terenul din str. 

Hotin, 1/A". Conform rezultatelor licitației, costul obiectului vîndut a constituit 

750,00 mii lei, ceea ce reprezintă de 2 ori mai mult, decît prețul inițial stabilit de 

comisia de licitație. Actul de predare-primire a fost pregătit și trecut în evidența DEC 

a primăriei mun. Bălți și DPM și RF în anul 2021. 

         La analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2021 cu datele anului 2020, 

se urmărește o tendință de micșorare a volumului bunurilor excluse. Astfel, în anul 

2021 din componența proprietății municipale au fost excluse cu 436 918,7 mii lei mai 

puțin bunuri, decît în anul 2020. Aceasta este condiționată de micșorarea cantității 

activelor proprietate municipală casate în perioada raportată. 
 

 

 

 

 

      

                  

 

                  

 
 

 

2020 
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mii lei 

516 640,0 

mii lei 

2019 

2021 

79 721,3 

mii lei 
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Primirea patrimoniului municipal 

În anul 2021 valoarea patrimoniului municipal primit a constituit 216 774,5 mii 

lei (anexa nr. 1). 

 

 Primirea bunurilor din proprietaea publică a statului în proprietatea publică a 

municipiului Bălți. 

      Conform deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 16/17 din 21.12.2020 года 

“Cu privire la acordul de primire a bunurilor din proprietate publică a statului în 

proprietatea publică a municipiului Bălți”, Hotărîrii Guvernului RM nr. 47 din 

14.04.2021, ordinului Ministerului Mediului RM nr. 29 din 10.12.2021 și actului de 

predare-primire din 15.12.2021, au fost transmise 5 unități de mijloace fixe din 

proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Bălți, de la 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului RM – transmiterea 

conductelor de apă, pentru îmbunătățirea eficienței energetice, în cadrul proiectului 

SDC/ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și 

sanitarie din Republica Moldova”. 

 

 Procurarea mijloacelor fixe din surse bugetare și primirea cu titlu gratuit a 

bunurilor din contul sponsorizării. 

De către instituțiile bugetare au fost procurate din surse bugetare și primite cu 

titlu gratuit din contul sponsorizării mijloace fixe în sumă de 76 919,2 mii lei. Pe 

administratorii bunurilor la categoria instituții bugetare, completarea activelor este 

prezentată în modul următor: 

         Școala Sportivă Specializată de Fotbal a DÎT și S mun. Bălți – au procurat din 

surse bugetare și au primit în administrare mijloace fixe în sumă totală de 6 932,2 mii 

lei (catarguri de iluminat, substația stadionului pentru catargurile de iluminat, 

generator, panou informative, contor electric, calculator). De asemenea, activele 

mijloacelor fixe au fost completate din contul primirii mijloacelor fixe de la Federația 

de Fotbal a Republicii Moldova (îngrădirea terenului de fotbal, sistemul de iluminat 

de pe stadionul orășănesc de fotbal). 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei - a procurat și a primit bunuri 

cu titlu gratuit în sumă de 6 847,6 mii lei, ce includ mijloace fixe, necesare pentru 

funcționarea instituțiilor de învățămînt (tehnică de calcul, tehnică de uz casnic, 

mobilă, inventar gospodăresc, literatura artistică ș.a.); 

           IP Liceul Teoretic “M. Eminescu” – completarea activelor a fost efectuată din 

contul procurării și primirii cu titlu gratuit a bunurilor în sumă de 1 797,4 mii lei 

(tehnică de calcul, tehnică de uz casnic, table interactive, mobilier școlar, inventar 

gospodăresc, manuale ș.a.); 

           Direcția Cultură a primăriei - a procurat din surse bugetare și a primit cu titlu 

gratuit mijloace fixe în sumă totală de 593,0 mii lei, și anume, tehnică de calcul, 
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inventor gospodăresc, table magnetice, sistem de alarmă de securitate, figure 

decorative, literatură artistică; 

           Direcția Generală Financiar-Economică a primăriei - din contul surselor 

bugetare a procurat calculatoare, imprimante, frigider, inventar gospodăresc în sumă 

totală de 332,8 mii lei; 

            De către Primăria municipiului – au fost procurate din contul surselor 

bugetului municipal și primite cu titlu gratuit mijloace fixe în sumă de 59 519,4 mii 

lei. Au fost primite calculatoare, boilere, imprimante, inventar gospodăresc, 

cheltuielile pentru construcția sistemei de canalizare în regiunea Slobozia, sistemei de 

alimentare cu apă din str. Dostoevski, str. Independenței, str. Sportivă, str. 

Gluhovschi, reconstrucția și îmbunătățirea sistemului de iluminat din str. Conev. Au 

fost primite conducte de gaze, conducte de apă de la Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului a RM. De la Fundația Renato Usatîi au fost primite 

plăci de pavaj, precum și, au fost procurate mijloace fixe, pentru transmiterea lor 

ulterioară în gestiune economică întreprinderilor municipale; 

         Școala Sportivă Specializată pentru Copii și Juniori Rezerve Olimpice de Probe 

pe Apă - din surse atribuite din buget au fost procurate mijloace fixe în sumă totală de 

254,9 mii lei, și anume, covor pentru sala sportive, scări pentru gimnastică, ruter, 

biciclete fitness, manometru ș.a.; 

          Centrul Comunitar de Sănătate Mintală - a procurat din surse bugetare mijloace 

fixe în sumă de 193,9 mii lei (mașină de tocat carne, imprimante, safeu metalic, 

inventar gospodăresc ș. a.); 

          IP Liceul Teoretic “N. Gogol” - a procurat și a primit cu titlu gratuit bunuri în 

sumă de 160,4 mii lei (condiționer, boiler, calculatoare, table magnetice, inventar 

gospodăresc, literatură artistică, xerox ș.a.); 

         Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc „Drumul spre casă” 

- a primit cu titlu gratuit mijloace fixe de la AO „Open Gates”, SRL „Gadles and 

Vires”, SRL „Draxilmaier” – telefon, microfon, frigider, televizor, inventar 

gospodăresc în sumă totală de 81,4 mii lei; 

         IP „Centrul de adăpost pentru animale fără stăpîn” - a procurat din surse 

bugetare video recorder, imprimantă, aragaz electric, scară de frînghie, masă de scris 

ș. a. în sumă totală de 74,0 mii lei; 

         Centrul social regional „Viață cu speranță” – a procurat mijloace fixe în sumă de 

50,5 mii lei, și anume, imprimantă, detector de gaze, UV-recirculator (dispozitiv care 

servește la dezinfectarea aerului din interior în prezența oamenilor), panou 

informative ș.a.; 

          Centrul de criză familială „Sotis” – au procurat din contul surselor bugetare 

pompă, uscător de păr, cazan, calculator, în sumă totală de 40,2 mii lei; 
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Dinamica primirii patrimoniului municipal din contul procurării și din 

contul primirii cu titlu gratuit în perioada 2019-2021

         Centrul comunitar pentru oameni în etate „Respirația a doua”- din surse 

bugetare au procurat frigider, aragaz electric, imprimantă, termometru cu infraroșu, 

masa-dulap, taburete, programul 1C în sumă totală de 20,8 mii lei; 

         Centrul Militar Teritorial Bălți - a procurat pompă, programul 1C în sumă totală 

de 8,6 mii lei; 

         IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” a efectuat achiziționarea 

echipamentului medical, calculatoarelor, condiționerilor, contoarelor de energie 

termică din contul surselor proprii în sumă de 159,4 mii lei; 
 

La analiza comparativă a indicatorilor pentru anul 2020 cu datele anului 2021 

se urmărește o tendință de micșorare a volumului bunurilor primite. Astfel, în anul 

2020 au fost primite în proprietatea municipală bunuri în sumă totală de 299,5 mii lei, 

pe cînd, în anul 2021 în sumă doar de 137,0 mii lei, ce constituie de 2,2 ori mai puțin 

volum de bunuri primite, în comparație cu anul 2020. 

 

 Procurarea mijloacelor fixe din contul activității economice ale întreprinderilor 

și primite de la bilanțul fondatorului. 

 

           În perioada de raportare a anului 2021 de către întreprinderile municipale au 

fost procurate și au parvenit de la bilanțul fondatorului, bunuri în sumă totală de 

66 350,0 mii lei.  

           ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” a procurat din surse proprii calculatoare, 

laptopuri, proiector, imprimantă, tablou de bord electric, viziere pentru tabloul de bord 

în sumă de 611,3 mii lei. Au parvenit mijloace fixe procurate din contul creditului 
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EBRR – troleicuze, platformă aeriană, vulcanizator de anvelope, laptopuri, ascensoare 

de șanț, schimbător de anvelope, apparat de sudură ș.a. în sumă de 50 124,3 mii lei; 
           ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” a primit în administrare de la 

fondator cu drept de gestiune economică terenuri de joacă, blocul locativ cu sectorul 

de teren din str. B. Glavan, 6A, în sumă de 5 375,4 mii lei. Din surse proprii au fost 

procurate mijloace fixe, și anume, 4 monoblocuri în sumă de 25,8 mii lei; 

          ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” – din surse proprii au fost 

procurate perie rotativă pentru curățare, echipament de periat, groapă comunală, 

imprimantă, ventilatoare, casă-rulotă, încărcător frontal, tractor Belorus, găleată 

multifuncțională 4 în 1 ș.a. în sumă de 907,6 mii lei. De la fondator întreprinderea a 

primit în gestiune economică încăperea nelocativă din str. Malinovschi, 22, tractor 

Belorus, autobuz GAZ, rîșniță de cioturi, tractor LS PLUS, mijloc de transport 

VOLVO în sumă de 4 495,5 mii lei; 

          ÎM “Asociația Piețelor din Bălți” a procurat de mijloace fixe din surse proprii în 

sumă de 2 623,9 mii lei, și anume, porți, stație de pompare, dulap electric, panou de 

fațadă cu logo, teren asfaltat, țeavă de scurgere, sistem de canalizare pluvială ș.a.; 
          ÎM “Termogaz Bălți” - au fost procurate din surse proprii utilaje în sumă de 609,0 

mii lei. De la fondator a fost primit în gestiune economică un mijloc fix în sumă de 78,3 

mii lei; 

          ÎM “Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” a primit de 

la fondator mijloace fixe în sumă de 991,0 mii lei (iluminatul stradal); 

          ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” de la fondator a primit 

mijloc fix în sumă de 143,9 mii lei (automobilul Mitsubishi L200). Din surse proprii 

au fost procurate mijloace fixe în sumă de 404,0 mii lei, și anume, calculatoare, 

ciocan pneumatic, centrală electrică, semiautomat de sudare, găleată de zăpadă, ZIL 

130 ș.a.; 

          ÎM “Regia “Apă-Canal Bălți””, care se află în proces de insolvență, a procurat 

în anul 2021, din surse proprii două climatizatoare în sumă totală de 41,2 mii lei. 

 

 Evaluarea mijloacelor fixe/corectarea. 

     În perioada raportată a fost efectuată reevaluarea a traseelor termice în număr de 

3 unități, atribuite în administrare Direcției Cultură în sumă totală de 295,7 mii lei. 

Precum și, a fost efectuată reevaluarea traseelor termice în număr de 3 unități în 

sumă totală de 159,5 mii lei, atribuite în administrare Direcției Învățămînt, Tineret și 

Sport. 

 

 Capitalizarea bunurilor mobile și imobile. 

 

         Valoarea proprietății municipale în anul 2021 s-a majorat și din contul investirii 

mijloacelor financiare în reparația capitală a mijloacelor fixe, atribuite la capitalizarea 

valorii obiectului. 
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Inventarierea anuală a mijloacelor fixe demonstrează că, pentru actualizarea 

activelor, prevenirea distrugerii obiectelor proprietate municipală și restabilirea 

acestora sunt necesare investiții capitale serioase. 

Conform SNC „Evidența activelor materiale pe termen lung” reparația capitală 

a mijloacelor fixe majorează valoarea inițială a activului, majorînd totodată și 

termenul funcționării utile și diminuează uzura acestora. 

În perioada raportată au fost capitalizate și, corespunzător, majorată valoarea 

inițială a mijloacelor fixe în sumă totală de 56 695,0 mii lei, atît din contul surselor 

bugetare, cît și din contul surselor proprii a întreprinderilor. În comparație cu anul 

2020 cheltuielile pentru reparația capitală s-au micșorat cu 0,8 ori. 

Așadar de către instituțiile bugetare a fost realizată reparație capitală în sumă de 

56 056,5 mii lei. 

           De către Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei din contul surselor 

bugetare în sumă de 21 061,0 mii lei, au fost executate lucrări de reparație în 

instituțiile subordonate, și anume, lucrări de reparație a pervazurilor, ferestrelor și 

ușilor în grădinița nr. 1, înlocuirea ferestrelor și ușilor în - grădinițele nr. 27, 29, 48, 

clădirea Casei de Creație a copiilor, clădirea gimnaziului nr. 7; reparația capitală a 

blocului alimentar din - grădinițele nr. 10, 30, liceului teoretic “A. Pușkin”; reparația 

capitală a sălii de sport în clădirea - liceului teoretic “Ștefan cel Mare”; reparația 

acoperișului în grădinițele nr. 7, 21, 38, 49, clădirea școlii primare nr. 21; amenajarea 

teritoriului în - grădinița nr. 3. Reparația sistemului de încălzire în – clădirea 

gimnaziului “A. Cuza”, reparația sistemului de canalizare în – grădinița nr. 19 și alte 

lucrări. 

         În perioada de raportare din surse bugetare a fost efectuată capitalizarea clădirii 

administrative a primăriei, clădirii arhivei orășănești. Reparația capitală a podului din 

str. Gogol și str. Babinschi. Restabilirea stratului de beton asfaltat din str. Cahul, de la 

str. Aerodromului – str. Gagarin, 120, pînă la str. Ștefan cel Mare (parcarea Casa 

Ofițerului). Reparația carosabilului din str. Kiev. Reparația capitală trotuarelor 

pietonale din str. Ștefan cel Mare (căile de acces din str. Dostoevski). Reparația 

carosabilului din str. Independenței (de la str. Dostoevski pînă la str. Stamati -  I 

etapă) și altor obiecte. Restabilirea parcului “Victoria” ș.a. Suma totală a cheltuielilor 

pe reparația capitală a constituit 28 259,5 mii lei. 

          La IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din contul surselor bugetare în sumă 

de 2 722,3 mii lei a fost realizate servicii pe proiectul “Reconstrucția acoperișului” 

clădirilor LT “M. Eminescu” din str. Ștefan cel Mare, 81 și din str. Pușkin, 26. 

Reparația acoperișului din str. Ștefan cel Mare, 81 și din str. Pușkin, 26. Amenajarea 

teritoriului, reparația mai multor praguri și alte cheltuieli. 

Din contul surselor bugetare au fost executate lucrări în clădirile cu destinație 

social-culturală, și anume, în Centrul de Cultură și Tineret a fost efectuată reparația 

capitală a holului, rețelelor electrice, instalarea sistemei de încălzire, reparația 
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camerelor de suprveghere. În Palatul Municipal de Cultură a fost efectuată reparația 

sălii. În școala muzicală “G. Enescu” a fost efectuată reparația clădirii ș.a. Costul total 

al cheltuielilor a constituit 2 089,6 mii lei. 

Școala Sportivă Specializată pentru Copii și Juniori reserve Olimpice de Probe 

pe Apă - clădirea bazinului de înot (3 etaje) din surse proprii în sumă– 1 142,0 mii lei. 

          În IP Liceul Teoretic “N. Gogol” din sursele bugetare a fost efectuată reparația 

acoperișului în sumă de 755,8 mii lei. 

          Din contul surselor bugetare a fost realizată mărirea costului clădirii din str. 

Șevcenco, 23, transmise în administrarea operativă Direcției Generale Asistență 

Socială și Protecția Familiei, și anume, au fost realizate cheltuieli de înlocuire a 

ferestrelor, instalarea gratiilor, reparației acoperișului în sumă totală de 26,5 mii lei. 

          De către instituțiile medico-sanitare publice în perioada raportată capitalizare a 

bunurilor municipale nu a fost efectuată. 

          În anul raportat 2021 de către întreprinderile municipale a fost efectuată 

capitalizarea bunurilor, transmise lor în gestiune, reparația capitală a cărora a fost 

efectuată din contul surselor proprii a întreprinderilor în sumă totală de  638,5 mii lei. 

           ÎM “Asociația Piețelor din Bălți” a efectuat capitalizarea pieței acoperite din 

str. Libertății, 2, clădirii administrative din str. Baiducov, automobilului “Skoda 

Superb”, camerelor frigorifice, liniilor de înaltă tensiune ș.a. în sumă de 549,8 mii lei. 

ÎM “Regia “Apă-Canal-Bălți””, automobilului Nissan Navara, dar și au dat în 

exploatare motorul electric PEDS 11-180 în sumă totală de 88,7 mii lei, din surse 

proprii. 

 

 
 

La efectuarea analizei comparative a indicatorilor pentru anul 2021 cu datele 

pentru anul 2020 se urmărește o tendință de micșorare a volumului investițiilor. 

Așadar, în perioada raportată îmbunătățirea bunurilor proprietate municipală a fost 

efectuată în sumă totală de 56 695,0 mii lei, ceea ce reprezintă de 0,8 ori mai puțin 

decît în anul 2020. 

Volumul total al 
investițiilor capitale -

56 695,0 mii lei

Întreprinderi
Municipale -

638,5 mii lei

Instituții Bugetare -

56 056,5 mii lei



17 

 

62483,4

71450,6

56695,0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2019 2020 2021

2019

2020

2021

5. Locațiunea bunurilor municipale 

 
În perioada de raportare a anului 2021 a continuat lupta împotriva pandemiei de 

Coronavirus (COVID-19), unde au fost instituite noi interdicții și restricții, în legătură 

cu care, mulți agenți economici și deținători de patent nu și-au putut desfășura pe 

deplin activitatea, ceea ce a dus la adoptarea de către Consiliul municipal Bălți a 

deciziilor privind suspendarea temporară a valabilității unor contracte de locațiune, în 

funcție de tipul de activitate, cu condiția recalculării plății pentru locațiunea bunului în 

conformitate cu termenii stabiliți. Această poziție a influențat asupra micșorării 

veniturilor din locațiunea bunurilor. 

Pe perioada raportată a anului 2021 a fost ținută evidența a 130 contracte de 

locațiune și comodat, dintre care: 

 pe 80 contracte de locațiune și comodat, cu suprafața totală de 22,50 mii m2, 

evidența este ținută de instituțiile bugetare, și anume: Primăria mun. Bălți, 

Direcția Cultură, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport și Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei, venitul anual sumar ale cărora de la 56 

contracte de locațiune a constituit 1 193,49 mii lei, celelalte 24 de contracte 

sunt încheiate cu scutire de plată pentru locațiune sau de comodat; 

 pe 50 contracte de locațiune și comodat, cu suprafața totală de 2,64 mii m2, 

evidența este ținută de 4 întreprinderi municipale, 1 instituție medico-sanitară 

publică și 2 instituții publice (Instituția Publică Liceul Teoretic “M. Eminescu”, 

Instituția Publică Liceul Teoretic “N. Gogol”), venitul anual sumar a cărora, pe 

44 contracte de locațiune a constituit aproximativ 1 675,49 mii lei, precum și, 2 

contract cu scutire de plată pentru locațiune și 4 contracte – de comodat.  

 

Dinamica venitului obținut și datoriilor pentru locațiunea bunurilor, ținînd cont 

de datoriile anilor precedenți (5 ani) este prezentată în tabelul de mai jos:  
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Perioada Încasări din locațiune, lei 
Datorii la situația finalului 

anului corespunzător, lei 

2017 3 880 279,39 8 642 946,28 

2018 3 990 595,65 8 636 878,22 

2019 2 540 273,69 7 840 199,84 

2020 2 036 095,58 8 034 419,67 

2021 2 868 987,72 8 268 647,09 

 

Majorarea volumului încasărilor mijloacelor financiare din locațiunea bunurilor 

municipale în comparație cu indicatorul analogic a anului trecut, în mare măsură este 

condiționată de factorul că, în anul 2021 au fost micșorate restricțiile în perioada 

pandemiei și în baza deciziilor Consiliului municipal Bălți a fost suspendată temporar 

valabilitatea unor contracte de locațiune pe perioade scurte de timp. 

Conform rezultatelor informației prezentate de întreprinderile municipale, 

instituțiile publice (Instituția Publică Liceul Teoretic “M. Eminescu”, Instituția 

Publică Liceul Teoretic “N. Gogol”) și Instituția Medico-Sanitară Publică “Centrul 

Medicilor de Familie municipal Bălți”, venitul din transmiterea bunurilor municipale 

în locațiune pentru anul 2021 puțin s-a majorat, motivul a fost faptul că, Locatarii au 

avut posibilitatea de a își desfășura parțial activitatea proprie. 

 

Indicatorii de comparație pe locațiunea bunurilor 

în perioada anilor 2019-2021 

Anul 2019 2020 2021 

Întreprinderi Municipale 

Numărul contractelor de locațiune 26 23 29 

Suprafața închiriată, mii m2 1,06 1,01 1,46 

Încasări din locațiunea bunurilor, mii lei 857,01 1 000,06 1 622,04 

Instituții publice (Liceul Teoretic “M. Eminescu” 

și Liceul Teoretic “N. Gogol”) 

Numărul contractelor de locațiune 23 19 17 

Suprafața închiriată, mii m2 1,01 0,84 0,74 

Încasări din locațiunea bunurilor, mii lei 46,82 52,45 42,63 
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Instituții Medico-Sanitare Publice 

Numărul contractelor de locațiune 4 5 4 

Suprafața închiriată, mii m2 0,37 0,44 0,44 

Încasări din locațiunea bunurilor, mii lei 24,82 30,01 10,83 

  

În perioada raportată a anului 2021 nu au parvenit propuneri de vînzare a 

dreptului de a încheia contracte de locațiune a activelor neutilizate proprietate 

municipală, de aceea, Primăria municipiului Bălți nu a petrecut licitații publice. 

De asemenea, în anul 2021 ÎM Hotelul “Bălți”, în baza acordurile primate de la 

Consiliul municipal Bălți pentru vînzarea dreptului de a încheia contracte de locațiune 

pe 2 obiecte, a petrecut 2 licitații publice “cu strigare”. 

În acest fel, conform rezultatelor licitațiilor publice “cu strigare” petrecute, 

întreprinderea municipală a obținut venituri din vînzarea dreptului de a încheia 

contracte de locațiune pe încăperi libere în mărime de 5,1 mii lei.  

 

6. Fondul funciar și repartizarea lui 
 

În domeniul relațiilor funciare pe teritoriul municipiului în anul 2021 au fost 

realizate activități, care au dus la majorarea efectivului de administrare a proprietății 

municipale și a micșorat riscul pierderii ei. Astfel, conform sarcinilor stabilite în 

conformitate cu planul de activități, au fost executate următoarele acțiuni în domeniul 

evidenței fondului funciar, și anume: 

În procesul de executare a Programului de stat pentru delimitarea bunurilor 

imobile, inclusive a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019 – 2023, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 80 din 11.09.2019, prin decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 3/36 din 06.04.2021 au fost stabilite hotarele unității administrativ-

teritoriale mun. Bălți, satului Elizaveta și satului Sadovoe, prin decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 11/31 din 19.10.2021 au fost stabilite hotarele Întovărășirii 

Pomicole “Drujba” mun. Bălți, de asemenea, s-a participat la grupuri de lucru pentru 

rezolvarea problemelor din domeniul delimitării și se lucrează la listele, car vor fi 

ulterior aprobate. 

Astăzi, o mare importanță se atrage asupra creșterii rolului relațiilor funciare în 

complexul întreg de reforme economice și sistemei de administrare a proprietății 

municipale. 

În conformitate cu datele cadastrului funciar al municipiului Bălți, în care se 

reflectă informația despre suprafața terenului, categoriile de terenuri și statutul lor 

juridic, precum și alte caracteristici, teritoriul municipiului Bălți (luînd în considerație 
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Fondul Funciar al municipiului Bălți pe categorii 

la data de 01.01.2022

Terenuri cu destinație agricolă

Terenuri din intravilanul localităților

Terenuri destinate industriei, transporturilor, 

telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale

Terenuri destinate ocrotirii naturii, ocrotirii 

sănătății, activității reacreative, terenuri de valoare 

istorico-culturală, terenuri ale zonelor suburbane și 
zonelor vierzi
Terenuri ale fondului silvic

Terenuri ale fondului apelor

Terenuri ale fondului de rezervă

42,04%
12,76%

0,13% 6,66% 3,52% 0,58%

satele Sadovoe şi Elizaveta) la situația din 01.01.2022 constituie 7800,5696 ha, dintre 

care: 

 terenurile cu destinație agricolă – 3279,4177 ha ( 42,04%);  

 terenurile din intravilanul localităților, destinate construcțiilor individuale de 

locuit și obiectelor social-culturale – 2676,5485 ha (34,31%);  

 terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte 

destinații speciale – 995,298 ha (12,76%);  

 terenurile destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, 

terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și spațiilor 

verzi – 10,168 ha (0,13%);  

 terenurile fondului silvic – 519,73 ha (6,66%);  

 terenurile fondului apelor – 274,57 ha (3,52%); 

 terenurile fondului de rezervă – 44,8374 ha (0,58%).      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 Fondul funciar pe forme de proprietate (deţinători de terenuri), inclusiv s. 

Sadovoe şi s. Elizaveta este divizat pe: 

 terenuri proprietate publică a statului, care constituie 1383,7496 ha; 

 terenuri proprietate publică a municipiului, care constituie 2457,6255 ha; 

 terenuri proprietate privată, care constituie 3959,1945 ha. 

 

În perioada de raportare, în baza deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 8/29 

din 30.06.2021 a fost restituit din administrarea ÎM “Direcția Reparații și Construcții 

34,31% 
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Drumuri Bălți” la bilanțul primăriei municipiului Bălți sectorul de teren proprietate 

municipală, situat în str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 189, cu suprafața totală de 0,86,2 ha. 

Unul dintre obiectivele principale ale administrației locale - este delimitarea 

terenurilor proprietate municipală. Potrivit legislației, terenurile care constituie 

proprietate municipală sunt împărțite în terenuri din domeniul public (care nu sunt 

supuse privatizării - este vorba de parcuri, drumuri, terenurile școlilor, grădinițelor, 

policlinicilor, spitalelor, bibliotecilor etc.) și terenuri din domeniul privat (care pot fi 

privatizate sau vîndute). Pe domenii similare sunt împărțite terenurile care constituie 

proprietatea statului. În țară a fost realizată înregistrarea masivă a terenurilor 

proprietate privată, ale căror rezultate sunt utilizate pentru crearea bazei impozabile. 

Sectoarele proprietate municipală nu au trecut prin o astfel de înregistrare. De către 

administrația locală au fost inițiate lucrările de delimitare a terenurilor proprietate 

publică, prin efectuarea lucrărilor de identificare a terenurilor și în cazurile, unde este 

necesar, se stabilesc relațiile funciare cu agenții economici care își desfășoară 

activitatea pe acestea. 

În anul 2021 din cauza pandemiei au fost petrecute 3 ședințe a comisiei 

funciare, unde au fost examinate peste 600 cereri de la personae fizice și juridice, 

dintre care 322 cu privire la prelungirea valabilității contractelor de arendă a 

terenurilor pe un termen nou, 128 cu privire la oformarea și reperfectarea relațiilor 

funciare, 25 cereri cu privire la cumpărarea sectoarelor de teren ș.a.  

Conform rezultatelor examinării cererilor ăn cadrul comisiilor au fost aprobate 

11 decizii ale Consiliului municipal de oformare a relațiilor funciare prin încheierea 

contractelor de arendă a terenurilor și de operare a modificărilor în contractele de 

arendă a terenurilor în vigoare, și de prelungire a termenilor de valabilitate a 

contractelor de arendă a terenurilor. 

Conform deciziilor Consiliului municipal pentru anul 2021, în baza cererilor 

persoanelor fizice au fost oformate și eliberate 4 acte, care confirmă dreptul de 

proprietate asupra terenurilor de pe lîngă casă, cu suprafața totală de 0,1917 ha. 

Procesul de transmitere a terenurilor de pe lîngă casă în proprietate private în 

anul 2021 a fost dificil, din motiv că, pe teritoriul municipiului Bălți este în 

desfășurare procesul de delimitare masivă a proprietății publice și majoritatea 

sectoarelor se supun în mod obligatoriu delimitării. 

Suprafața terenurilor transmise în arendă pe parcursul anului 2021 constituie 

6,88 ha, iar plata anuală de arendă conform deciziilor Consiliului municipal Bălți “Cu 

privire la oformarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de arendă și 

operarea modificărilor în contractele de arendă a terenurilor existente” și “Cu privire 

la prelungirea termenilor de valabilitate a contractelor de arendă a terenurilor” 

constituie 705,05 mii lei. 

Veniturile în sumă de 3 004,31 mii lei pentru anul 2021 în comparație cu anul 

2020 s-au mărit din contul achitării datoriilor și controlului efectiv asupra executării 
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deciziilor Consiliului municipal Bălți pe chestiunile de oformare a contractelor de 

arendă a terenurilor, prelungirii și operării modificărilor în contractele de arendă în 

vigoare, dar și din modificarea în unele contracte a procentului din prețul normativ de 

la 2% la 10%. 

În total, în bugetul orașului în perioada de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 au 

fost încasate mijloace financiare din arenda sectoarelor de teren în mărime de 

3 285,19 mii lei, ce constituie de 1,43 ori mai mult decît încasările planificate. 

În anul 2021 prin deciziile Consiliului municipal Bălți “Cu privire la vînzarea 

sectoarelor de teren” s-a permis vinderea a 5 sectoare de teren, cu suprafața totală de 

0,7319 ha, în sumă de 615,12 mii lei. 

Veniturile din vînzarea terenurilor pe teritoriul municipiului Bălți conform 

datelor DGFE pentru anul 2021 au constituit 684,01 mii lei, dintre care: 

 48,0 mii lei – încasări conform contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor, 

încheiate în rezultatul licitației publice “cu strigare” din decembrie 2020; 

 20,89 mii lei – încasări conform contractelor de vînzare-cumpărare a 

terenurilor anterior încheiate în rate, din ele pentru inflație – 1,11 mii lei; 

 615,12 mii lei – încasări din contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor, 

încheiate în baza deciziilor Consiliului municipal Bălți “Cu privire la vînzarea 

sectoarelor de teren” în anul 2021. 

Totodată, este ținută evidența a 37 utilizatori de terenuri, mărimea plății a 

cărora a fost stabilit în mod unilateral conform deciziilor Consiliului municipal Bălți. 

Calculul pentru anul 2021 a constituit – 510,13 mii lei. 

În rezultatul activității desfășurate în perioada de raportare, transmiterii 

înștiințărilor și pretențiilor în timp util, a fost achitată plata pentru folosință în sumă de 

38,76 mii lei, ce constituie aproximtiv 8% din suma totală calculată pentru anul 2021. 

 

7.  Concluzii 

 

Luînd în considerație rezultatele inventarierii proprietății municipale pentru 

anul 2021 și în scopurile obținerii rezultatelor maxime și administrării eficiente a 

proprietății municipale, direcțiile prioritare pentru anii 2022 – 2023 pentru primăria 

mun. Bălți și administratorii patrimoniului municipal, sunt: 

 asigurarea din partea întreprinderilor municipale, instituțiilor și direcțiilor a 

desfășurării complete și în timp util a tuturor acțiunilor de inventariere; 
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 aplicarea mecanismelor noi de piață pentru utilizarea eficientă a proprietății 

municipale, atragerea afacerilor private pentru prestarea serviciilor sociale 

populației, utilizînd în aceste scopuri, în special, acordurile de concesiune; 

 delimitarea bunurilor proprietate a statului și municipală, și oformarea 

drepturilor asupra lor, inventarierea completă a bunurilor proprietate 

municipală, crearea și dezvoltarea sistemei de evidență a bunurilor în cauză; 

 continuarea activității pentru optimizarea componenței patrimoniului, ce 

urmează a fi transmis întreprinderilor municipale și instituțiilor în gestiune 

economică sau administrare operativă; retragerea surplusului bunurilor utilizate 

neefectiv sau utilizate nu după destinație și implicarea lor în circuitul 

economic; 

 realizarea transmiterii în arendă a proprietății municipal. Astfel de acțiuni vor 

crea posibilități ca, investitorii mai profitabili să investească în terenuri sau alte 

proprietăți; 

 reparația proprietății municipale, care sunt în stare uzată, ce va permite 

utilizarea acestor bunuri mai eficient; 

 demolarea clădirilor avariate, pentru o utilizare mai eficientă a sectoarelor de 

teren eliberate; 

 identificarea obiectelor imobiliare sau părților de încăperi, ce nu sunt ținute la 

evidență sau neutilizate, din motivul incapacității sau lipsei necesității de 

producție; 

 continuarea procesului de delimitare a bunurilor imobile în ordine masivă 

conform Programului de stat de delimitare a bunurilor immobile, deoarece, 

aceasta crează dificultăți în realizarea tuturor sarcinilor impuse; 

 identificarea utilizatorilor, ce nu au oformat documentele ce stabilesc dreptul de 

utilizare a sectoarelor de teren neutilizate; 

 înregistrarea dreptului de administrare a bunurilor imobile proprietate 

municipală în Registrul Bunurilor Imobile; 

 implicarea obiectelor proprietate municipală în calitate de instrument pentru 

atragerea investițiilor în economia municipiului. 
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 Utilizarea ineficientă a proprietății – nu este doar o pierdere de bani, ci și o 

scădere a bunăstării întregului municipiu. Astfel, modalitățile de îmbunătățire a 

eficienței administrării proprietății municipale sunt diverse și municipalitățile trebuie 

să desfășoare o activitate sistematică și intenționată în această direcție, pentru a 

răspunde intereselor complexe ale comunității teritoriale în ansamblu și ale tuturor 

membrilor săi în mod individual. 


