
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2023 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea listei terenurilor 

proprietate publică pentru care se permite 

vînzarea dreptului de locațiune prin licitație 

publică ”cu strigare”  

 

 În conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. b) - e), alin. (3) din Legea RM nr.436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Codul Funciar al RM, Legea RM nr.121 din 

04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea RM nr.1308 din 

25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Hotărîrea 

Guvernului RM nr.136 din 10.02.2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

licitațiile cu strigare și cu reducere”, ținînd cont de Decizia Consiliului mun. Bălți nr.12/13 din 

29.07.2022 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de 

superficie și locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”, cu 

ulterioarele modificări și completări, luînd în considerație recomandările comisiei funciare, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă lista terenurilor proprietate publică, conform anexei nr.1 la prezenta decizie, pentru 

care se permite vînzarea dreptului de locațiune prin licitație publică ”cu strigare” în 

conformitate cu planurile geometrice din anexele nr.2, 3, 4. 

2. Primarul mun. Bălți să organizeze licitația publică ”cu strigare” pentru vînzarea dreptului de 

locațiune, să perfecteze și să semneze contractele de locațiune în urma rezultatelor 

negocierilor purtate. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 

 

  

 

 

 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.______din_________2023 

 

 

Список земельных участков публичной собственности, для которых разрешается 

продажа права найма путём проведения аукциона "с молотка" 

 

№ 
Адрес участка  

(кадастровый номер) 

Назначение  

земельного участка  
Сфера 

Площадь 

участка 

Нормативная цена 

земельного участка Примечание 

1 2 3 4 5 6 6 

1 
ул. Николае Йорга                

0300301.374 

Земельный участок под 

благоустройство  
Частная 0,0325 га 99 330, 43 лей - 

2 
ул. Николае Йорга                

0300301.363 

Земельный участок под 

благоустройство 
Публичная 

0,2088 га из 

1,7242 га 
638 159, 84 лей без права ограждения земельного участка  

3 
ул. Николае Йорга                

0300301.354 

Земельный участок под 

благоустройство 
Публичная 

0,0431 га из 

1,9983 га 
131 727, 44 лей без права ограждения земельного участка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.______din_________2023 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.______din_________2023 

 

 

 



 
 

 

  

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.______din_________2023 

 

 



 
 

 

  

 



























 


