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Cu privire la transmiterea in posesie gi folosinfd
a terenului proprietate publica

tn conformitate cu art.l4 din Legea privind adininistralia publicd locald nr.436-XVI din
28.12.2006, art. 10' din Legea nr.l308- XIII din 25.07.1997 privind pre{ul normativ qi modul de

vdnzare-cumpdrare a pdmAntului, art.2, art.9, art.28, arI.44, art.48 gi art.52 din Codul funciar
nr.828-XII din 25.12.1991, art.4 alin.(3), art.12, art,22 alin.(8) qi art.29 din Codul subsolului
nr.3-XVI din 02.02.2009, lindnd cont de Contractul pentru atribuirea in folosintd a sectoarelor de

subsol pentru extragerea substanlelor minerale utile nr.140 din 29.05.2013, incheiat intre
Ministerul Mediului gi S.R.L.,,PietriEcom", informafia din baza de date a Agenliei Relalii
Funciare qi Cadastru, Registrul bunurilor imobile asupra terenului inregistrat cu nr.cadastral
6401 409256, examinAnd cererea depus6.

CONSILIUL MLINICIPAL D E C I D E:

1. Se transmite terenul proprietate publica din domeniul privat, situat pe adresa mun.
Orhei, str. Costiqei, 51, inregistrat cu nr. cadastral6401409256, cu suprafala de 14,2277 ha, cu
modul de folosin{d pentru exploatdri miniere, pe termen de pdnd |a2038, in posesia gi folosinla
S.R.L. ,,Pietrigcom", in calitate de beneficiar al subsolului, pentru extragerea calcarului brut
pentru construclii.

2. Se stabilegte obliga{ia de platd pentru posesia qi folosinla terenului situat pe adresa

mun. Orhei, str. Costiqei, 51, inregistrat cu ff. cadastral 6401409256, cu suprafala de 14,227J ha,
cu modul de folosinl5 pentru exploatdri miniere, in mdrime de 8,2 Yo drn prelul normativ al

pdmAntului, calculat potrivit destinaliei respective.

3. Plata anuald pentru posesia qi folosinla terenului se supune modificdrii in cazul
intervenirii modificdrilor legislative cu privire la pre{ul normativ al pdmdntului.

4. Se imputerniceqte autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei, cu dreptul de

a negocia qi incheia contractul privind transmiterea terenului proprietate publica din domeniul
privat, situat pe adresamun.Orhei, str. Costiqei,5l, inregistrat cu m. cadastral 6401409256,cu
suprafa{a de 14,2277 ha, cu modul de folosinld pentru exploatdri miniere, in posesia qi folosinla
S.R..L.,,Pietrigcom".

5. Se obligd S.R.L. ,,Pietriqcom" sd achite pentru perioada anterioard emiterii prezentei

decizii datoria pentru folosinfa gi posesia terenului vrzat, in decurs de 15 zile de la data eliberdrii
borderoului de platd elaborat in modul stabilit de autoritatea executivd a mun. Orhei conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

nr.



6. Prezenta decizie servegte drept temei pentru inregistrarea gi/sau modificarea
inscrierilor in Registrul bunurilor. imobile la subdiviziunea competenta a Agentiei Servicii
Publice.

7. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru inregistrarea drepturilor supuse inregistr6rii
in Registrul bunurilor imobile se stabilegte din contul s.R.L. ,,pietriqcom".

8. Controlul asupra executdrii prezentei decizii ii revine viceprimarilor municipiului
Orhei, conform domeniilor de competenli.

9' Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale.
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Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei BURACOVSCHI
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