
 

REPUBLICA MOLDOVA                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                             ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 398  

din 26.12.2022  

 
 

Cu privire la petrecerea licitaţiilor  

„cu strigare” 

 

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind administraţia publică 

locală  nr. 436 - XVI din 28.12.2006, dispoziția primarului nr.355 din 17.11.2022 ”Cu privire la 

aprobarea schemelor de amplasament pentru desfăurarea comerțului stradal”, în temeiul 

procesului-verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de licitaţie pentru comercializarea dreptului de a 

încheia  contractele de amplasare a unităților de comerț prin amplasamente din 22.12.2022: 

1. Se aprobă comunicatul informativ privind comercializarea dreptului de a încheia  

contractele de amplasare a unităților de comerț prin  amplasamente, conform anexei.  

2. Prestatorului serviciilor de organizare a licitaţiei Camera de Comerț și Industrie a RM, 

filiala Bălți să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar interimar al mun. Bălți                                                                     Ghenadie ȘMULSCHII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  

la dispoziția primarului  

nr.398 din 26.12.2022                                     

 
 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI ANUNȚĂ LICITAȚIA „CU STRIGARE”: SE VINDE DREPTUL DE 

A ÎNCHEIA CONTRACT PRIVIND AMPLASAREA UNITĂȚII DE COMERȚ AMBULANT STRADAL 

Primăria municipiului Bălți și filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) anunță 

pentru data de 26.01.2023, ora 1500, în incinta primăriei municipiului Bălți, piața Independenței 1, etajul 3, of. 311, 

desfășurarea licitaţiei cu strigare pentru vînzarea dreptului de a încheia contract privind amplasarea  unității 

de comerț ambulant stradal pe teritoriul orașului Bălți, conform următoarelor loturi: 

Lot nr.1 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Decebal (regiunea nr.13) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL; 

Lot nr.2 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 12,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Bulgară (regiunea nr.23) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 160 000 MDL; 

Lot nr.3 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 9,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Bulgară (regiunea nr.120/A) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL; 

Lot nr.4 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Ivan Franko (regiunea nr.17) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL; 

Lot nr.5 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Bulgară (regiunea nr.64) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL; 

Lot nr.6 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Decebal (regiunea nr.13) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 160 000 MDL; 

Lot nr.7 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 12,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Doctor Eugen Iuhtimovschi (intersecție cu str. Ștefan cel Mare și Sfînt) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 

165 000 MDL; 

Lot nr.8 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 12,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Doctor Eugen Iuhtimovschi (intersecție cu str. Ștefan cel Mare și Sfînt) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 

165 000 MDL; 

Lot nr.9 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Bulgară (regiunea nr.122) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL; 

Lot nr.10 – Dreptul de a încheia contract, privind amplasarea gheretei (ușor demontabilă, fără fundație) cu suprafața 

de 6,0 m2, pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, înghețată, produse de patiserie în or. Bălți, strada 

Bulgară (regiunea nr.122) pe un termen de 4(patru) ani. Prețul inițial – 150 000 MDL. 

Pentru participare la licitație este necesar de prezentat: cerere, documentul de identitate (pentru persoană juridică 

– copia extrasului din Registrul de Stat, procură pentru efectuarea tranzacției – după necesitate), documentul de plată, 

ce confirmă achitarea acontului și taxei de participare. Taxa de participare la licitație se achită pentru fiecare lot 

aparte: pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei. Cererile se depun începînd cu data de 

09.01.2023 pînă pe data de 20.01.2023, ora 17:00 în incinta filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova (CCI a RM), str. Victoriei 6, mun. Bălți. Acontul de 10% din prețul inițial al lotului și taxa de 

participare se achită la contul:  

IBAN- MD52TRGDAA14221103000000, banca MF-TR Nord-Bălți, cod: TREZMD2X. 

Familiarizarea cu bunurile se efectuează la solicitare, la locul amplasării acestora, de către reprezentații Primăriei 

mun. Bălți în zilele lucrătoare. Informația despre familiarizarea cu bunurile: Primăria mun. Bălți: tel. 023154632, 

023154628.  

Informația despre licitație: filiala Bălți, CCI a RM, tel. 023130073, 060211138. 
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