Republica Moldova

PRIMARUL
municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160
tel +373 235 22767; fax +373 235 24378
email: primaria@orhei.md
www.orhei.md

DrsPozrTIE
JS.

nr. J!,{

ox lt#c,

Cu privire la executarea deciziei Consiliului municipal nr.11.13 din 21.08.2020
Av6nd in vedere Proces-verbal nr.l din22.08.2020 al comisiei de cercetare prealabilE a
utilitdtii publice pentru executarea lucrdrilor de interes local pe terenul cu suprafafa de 0,0589 ha,
numdr cadastral 6401307.634, str. Mihail Sadoveanu, mun. Orhei, proprietate privatS, in temeiul
art.10, art.1l8-126 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr. I 16 din 19.07 .201 8, art. 29 alin.
(l), lit.t), art. 32 alin.(l) din Legea nr.436-XVI din 28,12.2006 ,,Privind administra{ia publica
localS"; Legii privind transparenfa in procesul decizional m.239 din 13.11.2008; art.art.5-7 ale
Legiinr.488 din 08.07.1999 exproprierii pentru cauzd de utilitate public6; pct.4, pct.5, pct.6,
lit.a), c), pct.10, pct.1 1, pct.l7 ale Regulamentului privind modul de cercetare prealabild pentru
declararea utilitdtii publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 660
din 15.06.2006; pct.1, alin.(3), lit.c), pct.3, pct.39 ale Regulamentului cu privire la modul de
transmitere, schimbare a destinafiei gi schimb de terenuri, aprobat Hotdrdrea Guvernului nr. 1170
din 25.1 0.20 1 6, primarul municipiului Orhei DISPUNE:
1.

i.M. "ORHEIPROIECT" in calitate de executantul lucrdrilor de intocmirea/perfectarea
unui dosar privind examinarea obiectul cercetdrii prealabile de interes local pe terenul cu
suprafala de 0,0589 ha, numdr cadastral 6401307.634, amplasat in str. Mihail Sadoveanu, f/n,
Se atrage

mun. Orhei qi schimbul terenului proprietatea publicd pe teren proprietatea privatd.
"ORHEIPROIECT" dna.Tatiana CAZACLIU, administratorul
intreprinderii va verif,rca gi va semna dosar qi documente anexate la dosar Ei va asigura
transmiterea materialelor cdtre Pregedintele comisiei de cercetare prealabilS a utilitdfii publice
pentru executarea lucrdrilor de interes local pe terenul cu suprafafa de 0,0589 ha, numir
cadastral 6401307.634, str. Mihail Sadoveanu, mun. Orhei, proprietate privat6, pentru examinare
ulterioard.
J. Acoperirea cheltuielilor pentru lucrdrile mentionate mai sus vor fi din contul alocafiilor bugetare,
planificate in anul 2020 pentru lucrdrile respective.
4. Controlul asupra executdrii prezentei dispozitiei revine viceprimarului municipiului Orhei
rd dnei. Cristina COJOCARI
responsabil de probleme de construcfii qi i
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