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Cu privire Ia transmiterea in proprietate privatl a terenului
aferent casei de locuit gi vinzarea porfiunii de teren supranormr

in temeiul art. art.509-510 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1l07 din 06.06.2002;
art. 11 al Codului Funciar nr.828 din 25.12.199t; art. art.10, 118-126 ale Codului
Administrativ nr.l16 din 19.07.2018; afi. 14 (3) al Legii privind administratia publica locala
nr.436-XVI din 28.12.2006; Legea privind administrarea gi deetatizarea proprietaJii publice
nr.l21-XVI din 04.05 .2007; art.s, 11, alin.(3), lit.d), art.26, 28 ale Legii cadastrului bunurilor
imobile nr.1543 din 25.02.1998; art. art.8-13, 15 ale Legii privind tiansparenfa in procesul
decizional nr.239 din 13.11.2008; art.3, lit.a) pct.s, 6,14 ale Regulamentul cu privire la modul
de transmitere in proprietate privatd a loturilor de p6mdnt de pe l6ngA cas6 in localitllile
urbane, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.984 din 21.09.1998; Legea privind preful
normativ qi modul de a pdm6ntului nr.1308 din examindnd
cererea cet.  domiciliat in mun. Orhei, str. , privind transmiterea
dreptului de proprietate privat5 asupra terenului aferent casei de locuit qi vdnzarea porfiunii de
teren supranormd, ludnd in consideralie decizia Consiliului municipal Orhei nr. 8.7.3 din
17.07.2020 "Cu privire la declararea terenului proprietate public6 domeniul privat" qi Extrasul
din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacliilor nr.640112011426l data eliberlrii
0s.08.2020,

CONSILIUL MI.INICIPAL ORHEI D E C I D E:

l. Se transmite in hotare generale cet. qi cet dreptul de
proprietate comun6 in devdlmdqie in mlrime de 85% ceea ce constituie 0,0700 ha din ierenul
aferent casei de locuit din str. Sfintul Nicolae 35, numErul cadastral 6401410130, cu suprafafa
totalS de 0,0822 ha, conform planului geometric din 10.06.2020, coordonat de primar (se
anexeazl).

2. Se vinde cet  qi cet. porfiunea de teren supranorma de
pe l6ng5 casa de locuit din str. Sfintul Nicolae 35, in mirime de 15% care constituie 0,0122 ha
din suprafala totalS de 0,0822 ha, numirul cadastral 640 1 4 I 01 3 0.

3' Se aprobd pretul de vdnzare a porfiunii de teren de e l6n i casa de locuit
conform borderoului de calcul pentru cet. qi cet.  in m6rime
de 148 ( o sut6 patruzeci qi opt ) lei cu achitarea prefului la o platd unicd in contul bugetului
local.

4. Se obligd cet qi cet
- sI incheie in termen de 6 (qase) luni de la data adoptdrii prezentei decizii, contractul de

v6nzare-cump6rare cu autoritatea executivd a Consiliului municipiului Orhei gi s6-l autentifice
notarial in modul stabilit de lege;

- sI solicite serviciul funciar, in termen de 6 (qase) luni de la data autentificdrii notariale a
contractului de vdnzare-cumpErare a terenului, trecerea in Registrul cadastral al de{indtorilor de
terenuri qi eliberarea titlului de autentificare a dreptului de proprietate asupra pdmdntului;

- s[ asigure achitarea impozitului funciar, conform legislatiei in vigoare.
5. Autoritatea executiv6 a Consiliului municipal Orhei va asigura semnarea titlului de

autentificare a dreptului defindtorului de teren Ei a contractului de vdnzare-cumpirare a
terenului.



6. Prezenta decizie servegte drept temei pentru inregistrarea qi/sau modificarea
inscrierilor in Registrul bunurilor imobile a Serviciului Cadastral Teritorial Orhei.

7. Cheltuielile pentru perfectarea titlului de autentificare a dreptului delindtorului de
teren qi a contractului de v6nzare-cumpdrare vor fi suportate de cdtre beneficiar.

8. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acestea in Registrul de stat al
actelor locale qi poate fi atacatd la Judecdtoria Orhei term,en de 30 zile din data comunicarii
cet. gi cet. 

9. Controlul asupra executdrii prezentei decizii re,vine ilor mun. Orhei dna
Cristina COJOCARI gi dna Anastasitr TURCAN, conform competenld.
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