
DECIZIE
1,3.5

mun. Orhei

Cu privire la aprobarea bunurilor imobile
expuse licitaliei cu strigare

in temeiul art.1l77-1184 ale Codului Civil nr.1l07 din 06.06.2002. art.l0, ll8-126 ale
Codului Administrativ nr.l l6 din 19.07.2018, art.14,76 9i 77 ale Legii privind administralia
publica locald nr.436 -XVI din 28.12.2006, Legii privind pre{ul normativ qi modul de vdnzare-
cumpdrare a p6m6ntului nr.l308-XIII din25.07.1997, art.9 din Legea nr.523 din 16.07.1999 cu
privire la proprietate public[ a unitalilor administrativ-teritoriale; art.9 al Legii privind
administrarea gi deetatizarea propriet6{ii publice rtr.l2l-XVl din 04.05.2007, Regulamentul
privind licitaliile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr.l36 din
10.02.2009, Legii privind delimitarea proprietdfii publice nr.29 din 05.04.2018 cu modificdrile
ulterioare, Legii privind transparenla in procesul decizional r.r.239 din 13.11.2008, lu6nd in
considerare adresarea privind valorificarea terenului qi necesitatea dezvoltarii mun. Orhei,

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

l. Se aprobd bunul imobil care urneazdafi expus licitaliei cu strigare pentru vdnzare-
cumpdrare conform anexei la prezenta decizie.

2. Se obligd autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei sd publice in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova gi, dupa caz, in presa locald comunicatul informativ privind
desfb;urarea licitaliei funciare, dupd coordonarea documentatiei respective cu serviciile de
resort.

3.Comisia pentru organizarea licitaliilor tunciare in municipiul Orhei, va organiza
licitalia terenurilor expuse in anexa prezentei decizii in conformitate cu actele legislative in
vigoare in domeniu.

4. Se obligd invingdtorul sd respecte strict destinafia bunului imobil, conform cerinfelor
Planului Urbanistic General de Dezvoltare al municipiului, inclusiv qi termenii de valorificare a
terenului nominalizat.

5. Prezenta decizie va fi inclusa in Registrul de stat al actelor locale, va intra in vigoar.e
dupf, operarea modific6rilor in Registrul bunurilor imobile qi poate fr atacatd,la Judecdtoria Orhei
in termen de 30 de zile din data includerii in registru.

6. Sursa de acoperire a cheltuielilor din urma executlrii prezentei decizii se determind
din contul alocafiilor bugetare planificate in anul 2020 pentru lucrdrile ce lin cle activitatea
serviciului funciar.

7. Controlul asupra executarii prezentei decizii i municipiului
Orhei responsabil de probleme de construclii Ei infras
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Bunurile imobile expuse licitafiei cu strigare
pentru vinzare-cumpirare

Nr

d/o

Strada Suprafafa

(ha)

Destinafia

obiectului

Vinzare

l. Str.

M.Sadoveanu

fln

6,41 8g ha

6401307198

Pentru

construcfii

Vdnzare - termenul de

valorificare a terenului I

(unu) ani
) str. Mihail

Sadoveanu 5/E

2,9971ha

640307166

Pentru

construc{ii

Vtnzare - termenul de

valorificarea terenului I

(unu) ani

Executorul proig*ului de decizie
o.Duca 4
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