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Cu privire la darea 
în locaţiune funciară a terenului

în conformitate cu Codul Funciar art.10, Codul Civil, art.875, Legea privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, Legea privind preţul normativ şi 
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, examinînd cererea cet. 
Şova Tatiana, domiciliată în or. Orhei, str. V.Lupu 1, ap.45. privind darea în locaţiune funciară a 
terenului pe care este amplasată construcţia comercială, luînd în consideraţie extrasul din 
Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor nr. 6401/15/5599 din 13.02.2015,

1. Se aprobă suprafaţa de 0,0032 ha şi hotarele terenului cu destinaţia pentru construcţii, 
cu cod cadastral 6401402388. situat în oraşul Orhei, str. Renaşterii Naţionale 15A, conform 
planului cadastral al bunului imobil din 11.02.2015 (se anexeză).

2. Se dă în locaţiune funciară cet. Şova Tatiana terenul pe care este amplasată construcţia 
comercială provizorie cu cod cadastral 6401402388, cu suprafaţa de 0,0032 (zero întreg treizeci 
şi două zecimi de miimi) ha de la 11.05.2015 pînă la 31.12.2018.

3. Se obligă serviciul funciar să perfecteze contractul de locaţiune funciară a terenului 
nominalizat şi să-l prezinte spre semnare primarului.

4. Se obligă cet. Şova Tatiana:
- să semneze în termen de o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de 

locaţiune funciară a terenului nominalizat;
- să respecte normele sanitare şi veterinare, conform legislaţiei în vigoare;
- să nu execute construcţii capitale pe terenul nominalizat;
- să participe, prin cota-parte la reparaţia reţelelor tehnice din sectorul respectiv;
- să amenajeze terenul adiacent conform planului anexat.

5. în cazul în care, din vina beneficiarului contractul de locaţiune funciară al terenului nu 
se va viza în termenul stabilit, serviciul funciar va prezenta spre abrogare Consiliului orăşenesc 
Orhei decizia respectivă.
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6. Se obligă autoritatea executivă a adm inistraţiei publice locale să rezilieze contractul de 
locaţiune funciară nr.161 din 20.12.2011, a terenului cu cod cadastral 6401402388. cu suprafaţa 
de 0,0032 ha, situat în  str. Renaşterii N aţionale 15/A, încheiat cu cet. Şova Tatiana.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprim arului oraşului Orhei dl. 
Valentin M unteanu.

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului
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