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Cu privire la convocarea comisiei

intru executareaDeciziei Consiliului municipal Orhei nr. 11.10 din 10.12.2019 "Cu

privire la instituirea comisiei pentru organizarea licitafiilor funciare"; nr. 11.11 din 21.08.2020

,,Cu privire la aprobarea bunuiilor imobile expuse licitaliei cu strigare"; nr. 5.13 din29.04'2021
;:C, p.iri.. la aprobarea bunurilor imobile.*pur. licitaliei cu strigare"; nr. 1.16 din 10.02.2022
..Cu privire la aprobarea bunurilor imobile .*p.rt. licitaliei cu strigare" qi in temeiul art'10,

articolelor llg-126 din Cod administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art- 29

(1), (2) 9i arr. 32 (l) din Legea nr. 436-XVl din 28.12.2006 ,,Privind administratia public6

io"uti;; itegulamentului priviid licita{iile cu strigare qi cu reducere aprobat prin HotdrArea

Guvernului nr. t:O din 10.02.2009, primarul municipiului Orhei DISPUNE:

l. Se convoac6 Eedinla Comisiei de licitalie (pentru organizarea licitatiilor funciare), in

ziua de21.02.2022, ora 14.06, in sala de gedinle a primdriei municipiului orhei (mun. orhei, str.

Vasile Mahu, 160, etajul 2), dtpd cum urmeazd:

- pentru stabilirea prelut"i iniliat de expunere a bunurilor expuse la licitalia cu strigare pentru

uirrr*"-.,r-p6rare qi pentru dobandirea dreptului de locafiune;

- pentru stabilirea taxei-de participare pentru persoanele ftzice qi juridice;

- pentru stabilirea modului qi termenelor de achitare a costului.

2. Secretarul Comisiei de licitalie (pentru organizarealicitaliilor funciare), dna

Oxana DUCA va aduce la cunoqtinta membrilor Comisiei ptezenta dispozifie.

3. prezentadispozifie se comunicd persoanel or vizate, intri in vigoare ladata includerii

in Registrul de Stat al acteior locale qi poaie fi atacatdin Judecdtoria orhei (sediul: mun. orhei,

str. v.Mahu 135) in termen de 30 zili dela data comunicarii in conformitate cu prevederile

Codului administrativ al republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018'

DISPOZITIE
4X al . J-o)l nr. b-/

4. Pentru informarea publicd prezenta ie se plaseazd pe pagina oficiald a Primdriei

mun. Orhei in refeaua lntemet www.orhei.md prec qi se afiqeazd pe panou informafional.

5. Controlul asupra executdrii prezentei di mil asum.

Primarul municipiului Pavel VEREJANU


