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Consiliul
orăşenesc Orhei

ropoACKon CoBeT
DECIZIE

5 .11.2

07 .06.2016
nr.

or.Orhei

r. Opxen
Cu privire la darea în locaţiune
funciară a terenului aferent

în temeiul art.41,42 şi art. 46 din Codul funciar, art. 875-910 din Codul civil, art.14, 19 şi
art.77 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.1308XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, Legea
nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, examinînd
cererea SRL „Brodeţchi”, cu sediul în or.Orhei, str. Şoimarul 3, certificat de înregistrare
nr. 1004606001297 din 23.08.1995, privind darea în locaţiune funciară a terenului, luînd în
consideraţie extrasul din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor 6401/16/
16324 din 25.05.2016,
CONSILIUL ORĂŞENESC D E C I D E :
1.
Se dă în locaţiune funciară SRL „Brodeţchi”, terenul aferent construcţiei cu cod
cadastral 6401401140, situat în or.O rhei, str. Vasile Lupu 27/a, cu suprafaţa de 0,0188 ha, de
la 07.06.2016 pînă la 07.06.2019, pentru deservirea staţiei de pasageri în complex cu construcţia
comercială.
2.
Se obligă serviciul funciar să perfecteze contractul de locaţiune funciară a terenului
nominalizat, să-l prezinte spre semnare viceprimarului de ramură şi să-l elibereze beneficiarului,
în modul stabilit.
3 .Se obligă SRL „Brodeţchi” :
- să semneze în termen de o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de locaţiune
funciară a terenului nominalizat;
- să respecte normele sanitare şi incendiare, conform legislaţiei în vigoare;
- să participe, prin cota-parte la reparaţia reţelelor tehnice din sectorul respectiv;
- să menţină în ordine terenul adiacent, fără drept de îngrădire.
4. Se obligă autoritatea executivă a administraţiei publice locale să rezilieze contractul de
locaţiune funciară nr.153 din 28.12.2010 a terenului cu suprafaţa de 0.0188ha, situat în str.
Vasile Lupu 27/a, încheiat cu SRL „Brodeţchi” pentru deservirea staţiei de pasageri în complex
cu pavilion comercial.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei d-nei
Reghina APOSTQLQVA
-----------------------------

