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Cu privire la aprobarea bunului imobil
expus licitaţiei pentru dreptul de locaţiune

în temeiul art.875 al Codul Civil, art. 14, 76 şi 77 al Legii privind administraţia publică
locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare
a pământului, nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu
reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, art.6.7 lit.„a” al Legii privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007 şi art.9 al Legii privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr,121-XVI din 04.05.2007,
luând în
consideraţie necesităţile dezvoltării oraşului,
CONSILIUL ORĂŞENESC D E C I D E :
1. Se aprobă bunul imobil care urmează a fi expus licitaţiei pentru dreptul de locaţiune
(anexa nr.l ).
3. Se obligă Primăria oraşului Orhei să publice în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi, după caz, în presa locală comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei
funciare, după coordonarea documentaţiei respective cu serviciile de resort.
4. Se obligă Primăria oraşului Orhei şi beneficiarii să respecte strict destinaţia bunului
imobil, conform cerinţelor Planului Urbanistic General de Dezvoltare al oraşului, inclusiv şi
termenii de valorificare a terenului nominalizat.
5. In calitate de criterii pentru stabilirea învingătorului licitaţiei se stabilesc următoarele
condiţii:
- caracterul modem şi universalitatea proiectului;
- volumul investiţiilor, ce urmează a fi efectuate;
- capacitatea de primire a publicului.
6. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Orhei:
- informarea Consiliului orăşenesc Orhei privind rezultatele licitaţiei petrecute;
- încheierea contractului cu învingătorul. în modul stabilit.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului de ramură a
oraşului Orhei (probleme construcţii si i nf rastructură t dna Reghina APOSTOLOVA.
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