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Cu privire la darea în administrare
a terenului

în conformitate cu Codul Funciar, art. 10 şi 46, Legea privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art.l, alin. 6, Legea privind descentralizarea administrativă
nr. 435 din 28.12.2006, art. 4, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, nr. 91XVI din 05.04.2007, art. 5 şi Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.
121-XVI din 04.05.2007, examinînd cererea Î.M. „Hotelul Codru”, cu sediul în str. V.Lupu 36, cod
fiscal 1003606150811,
CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :
1. Se aprobă suprafaţa de 0,2813 ha şi hotarele terenului din or. Orhei, str. V.Lupu 36,
conform planului geometric al bunului imobil din data 12.03.2014, elaborat la scara 1:750, cod
cadastral 6401402330 aprobat de primar (se anexează).
2. Se declară proprietate publică din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale
Orhei, terenul cu destinaţia pentru construcţii, situat în str. V.Lupu 36, cod cadastral 6401402330,
cu suprafaţa de 0,2813 ha şi construcţia cu cod cadastral 6401402330.01.
3. Se dă în administrare Î.M. „Hotelul Codru”, cu sediul în str. V.Lupu 36, terenul situat în
str. V.Lupu 36, cod cadastral 6401402330, cu suprafaţa de 0,2813 ha şi construcţia cu cod cadastral
6401402330.01 pentru deservire.
4. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 6.15 din 20.10.2007 „Cu privire la
aprobarea planului cadastral”.
5. Se obligă Î.M. „Hotelul Codru” :
- să folosească terenul conform destinaţiei acestuia;
- să nu admită schimbarea destinaţiei terenului şi edificarea oricăror construcţii în lipsa
autorizaţiei respective a primăriei oraşului Orhei;
- să asigure respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare şi urbanistice;
6. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei
dl Munteanu Valentin.
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