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460/ .uz,
DISPOZITIE

nr. -5C
Cu privire la convocarea comisiei

intru executarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. ll.l0 din 10.12.2019 "Cu
privire la instituirea comisiei pentru orgarizarea licitaliilor funciare", nr. 11.11 din 21.08.2020

,,Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitaliei cu strigare", 3.11 din25.03.2021 "Cu
privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitaliei cu strigare" gi in temeiul art. 10, art. ll8-
1 26 din Codul Administrativ al Republicii Moldova m. I I 6 din 19.07 .2018, art. 29 (l), (2) 9i art.

32 (l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administratia publicd localA",

Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.136 din 10.02.2009, primarul municipiului Orhei DISPUNE:

L. Se convoacd gedin{a Comisiei de licitalie (pentru organizarea licitaliilor funciare),

in ziua de27 aprilie 2021, ora 14.00, in sala de qedinle a Prim6riei municipiului Orhei (mun.

Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2), dup[ cum urmeazd:
- penrru stabilirea pasului licitArii bunurilor imobile expuse la licitalia cu strigare pentru

vinzarea-cumpdrarea gi pentru dobindirea dreptului de locafiune;

- pentru stabilirea rrrarirnii pldlii anuale de localiune;
- pentru desfdgurarea licitaliei.

2, Secretarul Cornisiei de licitalie (pentru organizarea licitaflilor funciare), dna

Oxana DUCA va aduce la cunoEtinla membrilor Comisiei prezenta dispozilie.

3. Prezenta dispozilie se aduce Ia cunoqtintl public6 prin plasare pe pagina oficialS a

Primiriei mun. Orhei Www.orhei.md precum gi se afiqeazd pe panoul informafional, intrd in
vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale Ei poate fr atacatd la Judecdtoria

Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii conform prevederilor Codului Administrativ a[
Republicii Moldova nr. I 16 din 19.07.2018.

4. Controlul asupra executdrii prezentei dis
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Primarul municipiului


