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DISPOZITIE
nr. 236

Cu privire la convocarea comisiei
de licitafie

intru executarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.4.5 din 02.04.2021 .,Cu privire
la aprobarea bunurilor mobile expuse licitaliei cu strigare"; Deciziei Consiliului municipaiOrhei
nr.l2'3 din27.l2.20l9 "Cu privire la instituirea comisiei privind desfdgurarea licitafiilor pentru
locafiunea activelor neutilizate"; Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.8.5.3 din 17.07.2020
"Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Orhei r:r.l2.3 din 27.12.2019,,;
Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.2.14 din l8.O2.2OZl ""Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului municipal Orhei nr. 12.3 d:rr.27.12.2019", in temeiul art.l0, art.llg-126 din Codul
Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07,2018; art.29 (l), (2) qi art. 32 (l) din
Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administrafia publicd ioiuta;;'Regulamentului
privind licitatiile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hot6r6rea Guvernului nr.l36 din
10.02.2009l; Regulamentului cu privire Ia modul de dare in locatiune a activelor neutilizate,
aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.483 din29.03.2008; Regulamentul cu privire Ia modul de
determinare 9i comercializare a' activelor neutilizate ale intrepiinderilor, up.obut prin Hotirarea
Guvemului nr. 480 din 28 martie 2008; Dispoziliei primarului mun. Orhei nr.555-p din
20..11.2019 "Cu privire la stabilirea atribufiilor de funcfie gi acordarea imputernicirilor,,, urand in
ve{9re ,alyntut cu privire la desfdEurare licitaliei "cu sirigare" publicat ?n Monitorul Oficial
nr.129'13 6 (7 839 -7 846), viceprimarul municipiului orhei oispUNp :l. Se convoacl qedinfa Comisiei de licitalie pentru desfagurarea licitaliilor privind
locafiunea activelor neutilizate, in ziua de 14.06.2021, ora l4:00, in iala de qedin]e a primlriei
municipiului Orhei (mun. Orhei, str.V. Mahu 160, et.2), pentru desfaEurarea ticitaliei de strigare
gi.srabilirea pasului pentru bunurilor expuse licitatiei p.nt* v6nzare-cumparare bunurile mobile,
mijlgage de transport, proprietatea publicd domeniul privat a Unitilii Administrativ-Teritoriale
municipiului Orhei.

2. Secretarul Comisiei de licitalie dl Grigore frAina va aduce la cunogtinfa membrilor
comi siei prezenta dispozilie.

3. Prezenta dispozilie se plaseazf, pe pagina oficial6 a Primdriei mu.Orhei in re{eauaInternet Pfcury 9i se afigeaztr pe panou informafional, intr6 in vigoare la data
includerii in Registrul de Stat al actelor locale gi poate fi atacati la Judec6toria Orhei (adresa: str.
Vasile Mahu 135, mun. orhei) in termen de 30-zile de la data comunicdrii in conformitate cu
prevederile Codului Administrativ.

4. Controlul asupra
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Viceprimarul munici

dispozifii mi-l asum.


