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Cu privire la aprobarea suprafeţei
şi hotarelor terenului
şi vânzarea lotului pomicol
în conformitate cu Codul Funciar, art.40, Legea privind administraţia publică nr.436-XVI
din 28.12.2006, art.14, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului
nr.l308-XIII din 25.07.1997, art.7, Hotărîrea Guvernului cu privire la întovărăşirile pomicole
nr.629 din 13.11.1991, Legea pentru modificarea art. 4 din Legea nr.l308-XIII din 25 iulie 1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.153 din 08.07.2010, Legea
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, examinând
cererea cet. Razlog Ion, domiciliat în mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 105/12, membru al
întovărăşirii Pomicole “Codru”, cu privire la vânzarea - cumpărarea lotului pomicol,
CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :
1. Se aprobă suprafaţa de 0,0583 ha şi hotarele lotului pomicol, conform planului geometric
al bunului imobil din 07.04.2014, elaborat la scara 1:500, cod cadastral 6401411111, aprobat de
primar (se anexează).
2. Se declară proprietate publică din domeniul privat al unităţii administraţiv-teritoriale
Orhei, terenul cu destinaţia lot pomicol din cartierul Slobozia Doamnei, cod cadastral 6401411111,
cu suprafaţa de 0,0583 ha.
3. Se vinde cet. Razlog Ion membru al ÎP "Codru", lotul pomicol, cod cadastral
6401411111, cu suprafaţa de 0,0583 (zero întreg cinci sute optzeci şi trei zecimi de miimi) ha.
4. Se aprobă preţul de vânzare - cumpărare al lotului pomicol în baza borderoului de calcul
al preţului de vînzare - cumpărare al lotului în sumă de 467 (patru sute şaizeci şi şapte) lei.
5. Se obligă contabilul - şef al Primăriei să controleze intrarea în cont a mijloacelor băneşti
în rezultatul vânzării - cumpărării lotului în cauză.
6. Se obligă cet. Razlog Ion:
- să achite integral preţul de vânzare-cumpărare al lotului;
- să înregistreze contractul de vânzare autentificat notarial la Oficiul Cadastral Teritorial
Orhei;
- să achite la timp plata impozitului funciar.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei
d-lui Munteanu Valentin. —
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