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Cu privire la convocarea comisiei

intru executarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 11.10 din 10.12.2019 "Cu
privire la instituirea comisiei pentru organizarea licitaliilor funciare"; nr. 11.11 din 21.08.2020
,,Cu privire la aprobarea bulurilor imobile expuse licitatiei cu strigare"; nr.5.l3 din 29,04.2021
"Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitaliei cu srigare"; nr. l.16 din 10.02,2022
"Cu privire la aprobarea bunurilor imobile expuse licitaliei cu strigare" !i in temeiul art.10,
articolelor I 18-126 din Cod administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07 .2018; art, 29
(l). (2) Si art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVl din 28.122006 ,,Privind administrafia publica
localA"; Regulamentului privind licitaiiile cu strigare gi cu reducere aprobat prin Hotdrarea
Guvemului nr. 136 din 10.02.2009 qi dispozilia nr. 212 din 09.06.2022, primarul municipiului
Orhei DISPLTNE:

1. Se convoacd gedinla Comisiei de licitalie (pentru organizarea licitaliilor funciare),
in ziua de 04 i\ll,e 2022, ora 14.00, in sala de qedinle a Primiriei municipiului Orhei (mun.
Orhei, str. Vasile Mahu, 160, etajul 2), dupd cum urne.vd:
- pentru stabilirea pasului licitdrii bunurilor imobile expuse la licitalia cu strigare pentru

vinzarea-cumpdrarea qi pentru dobindirea dreptului de localiune;
- pentru stabilirea md mii plAlii anuale de localiune;
- pentu deslegurarea licitaiiei.

2. Secretarul Comisiei de licitalie (pentru organizarea licitaliilor funciare), dna
Oxana DUCA va aduce la cuno$tinla membrilor Comisiei prezenta dispozilie.

3. Prezenta dispozilie se comunicd peNoanelor vizate, intre in vigoare la data includerii
in Registrul de Stat al actelor locale li poate fi atacatd in Judecdtoria Orhei (sediul: mun. Orhei,
str. V.Mahu 135) in termen de 30 zile de la data comunicArii in conformitate cu prevederile
Codului administrativ al republicii Moldova nr. I l6 din 19.O'7.2018.

4. Pentru informarea publicd prezenta dispozitie se plaseazd pe pagina oficialS a Primdriei
mun. Orhei in releaua Intemet www.orhei.md precum li se afiteazA pe panou informalional.
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