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

 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 41  

от 13.02.2023   

 

Перевод 

О проведении аукционов  

«с молотка» 

 

В соответствии с п. a), g) ч. 1), ч. 2) ст. 29  Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436 -XVI от 28.12.2006 года, распоряжением примара № 355 от 17.11.2022 года «Об 

утверждении схем ампласаментов для организации уличной торговли»,  на основании 

протокола № 3  заседания аукционной комиссии по продаже права на заключение 

договоров на размещение торговых единиц по ампласаментам от 13.02.2023 года: 

1. Утвердить информационное сообщение о продаже права на заключение договоров 

на размещение торговых единиц по ампласаментам, согласно приложению. 

2. Организатору аукциона Торгово-Промышленной Палате РМ провести торги в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примар мун. Бэлць                                                                             ГРИГОРИШИН Николай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Anexa la dispoziția primarului mun. Bălți  

                                                                                                           nr.41 din 13.02.2023  

                        

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

A ÎNCHEIA CONTRACT PRIVIND AMPLASAREA UNITĂȚII DE COMERȚ AMBULANT STRADAL 

Primăria municipiului Bălți anunță pentru data de 17.03.2023, ora 15:00, 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.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. 

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 20 zile calendaristice. 

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, schița de proiect a unității de comerț, semnată de un proiectant 

atestat, în plic sigilat. 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 27.02.2023 pînă pe data de 

14.03.2023, ora 17:00 în incinta filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), 

str. Victoriei 6, or. Bălți. 

Acontul de 10% din prețul inițial al lotului și taxa de participare se achită la contul:  

IBAN-MD15TRPDAA222990A10549AC, 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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