
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2023

Proiect

Cu  privire  la  completarea  deciziei
Consiliului  mun.  Băl i  ț nr.  12/13  din
29.07.2022  „Cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  de  stabilire  a  raporturilor
juridice de superficie i loca iune, al cărorș ț
obiecte  constituie  sectoarele  de  teren
proprietate municipală”

În  conformitate  cu  Legea  RM  privind  administraţia  publică  locală  nr.  436-XVI  din
28.12.2006, Legea RM cu privire la proprietatea publică a unită ilor administrativ-teritoriale nr.ț
523-XIV din 16.07.1999, Legea RM privind administrarea i deetatizarea proprietă ii  publiceș ț
nr.121 din 04.05.2007,  Legea  RM privind  pre ul  normativ  i  modul  de  vînzare-cumpărare  aț ș
pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Legea RM privind cadastrul bunurilor imobile nr.1543-
XIII din 25.02.1998, luînd în considera ie modificările la Codul Civil RM, operate prin Legeaț
RM  privind  modernizarea  Codului  Civil  i  modificarea  unor  acte  legislative  nr.  133  dinș
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 i art. 29 din Legea RM pentru punerea în aplicare a Codului Civil a RM nr. 1125-ș
XV din 13.06.2002, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se completează anexa la decizia Consiliului mun. Băl i ț nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu privire
la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie i loca iune, alș ț
căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”, după cum urmează:

1.1. punctul 24, subpunctul  a)  se completează cu sintagma: ”... cu altă destina ie decât ceaț
comercială”;

1.2. punctul 24 se completează cu următoarele subpuncte:

d) pentru obiectele comerciale înregistrate în Registrul bunurilor imobile amplasate pe
terenurile domeniului privat - pînă la 10 ani; 

e) pentru obiectele comerciale înregistrate în Registrul bunurilor imobile amplasate pe
terenurile domeniului public - pînă la 5 ani; 

f)  pentru  obiectele  comerciale  de  orice  tipologie,  inclusiv  obiectele  comerciale  în
complex cu sta ia de oprire a transportului public, pentru care esteț  fixată necesitatea
efectuării unei reconstruc ii, ț reamenajări, renovări - pînă la 2 ani;

1.3. la punctul 24 enun ul  „Termenii de loca iune (chirie) a sectoarelor de teren proprietateț ț
municipală  se  stabilesс pînă  la  5  ani.”  se  expune  în  redac ie  nouă:  „Termenii  deț
loca iune pentru sectoarele de teren proprietate municipală se stabilesc ț pentru perioada
de pînă la 5 ani, iar pentru sectoarele de teren ocupate de obiecte cu caracter provizoriu,



amenajări, pentru care este fixată  necesitatea efectuării unei reconstruc ii, reamenajări,ț
renovări - pînă la 2 ani”;

1.4. se introduce punctul 241 cu următorul con inut: „Pentru obiectele comerciale în complexț
cu sta ie de oprire a transportului public se impune condi ia ț ț de între inere i deservire aț ș
sta iei  de  către  superficiar/locatar.  În  caz  de  neîntre inireț ț ,  nedeservire  se  aplică  o
penalizare în mărime de 20 mii lei”;

1.5. punctul  3.3  din  anexa  nr.  3  la  Regulament  se  expune  în  redac ie  nouă:  „În  cazulț
modificării pre ului normativ, tarifului, coeficien ilor, % de calcul stabilite de legisla ieț ț ț
sau  Consiliul  mun.  Băl i,  plata  chiriei  se  ajustează  în  mod  unilateral  i  se  aplică,ț ș
începînd cu data intrării în vigoare a modificării respective.”

2. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publicării.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  activită i  economico-financiare,  pentru  gospodărie  municipală,ț
administrarea bunurilor şi protecţia mediului; pentru drept i disciplinăș

Preşedintele şedinţei I
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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