
Cu privire la rezilierea contractului de arendă

în temeiul prevederilor art. 875-910 din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 14 (1), (2) 
b) c), (3), 77(2) din Legea privind administraţia publică nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 4 (l)g) din 
Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 1(6), 9 din Legea cu 
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523 din 16.07.1999, art. 9(1) 
(2)h din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.04.2007, 
avînd în vedere faptul, că sectorul de teren nu este utilizat pentru amplasarea gheretei comerciale de 
către Î.I.„Ia. P. Ignaşov”  şi autoritatea executivă a administraţiei publice locale a or. Orhei nu este 
disponibilă să acorde în locaţiune pe un nou termen terenul dat,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

l.Se reziliază contractul de arendă nr. 327 din 15.04.2001 încheiat cu Î.I.„Ia. P. 
Ignaşov” privind terenul oferit pentru amplasarea gheretei comerciale cu suprafaţa de 9,8 m.p. 
amplasat în or. Orhei în str. C. Negruzzi nr. 85/a, cod cadastral 6401302123.

2.Se obligă autoritatea executivă a administraţiei publice locale să întreprindă acţiunile 
respective privind perfectarea acordului de reziliere a contractului de arendă nr. 327 din 
15.04.2001, restituirea terenului nominalizat în baza actului de predare-preluare şi radierea 
înscrierilor dreptului de arendă menţionat din Registrul bunurilor imobile a OCT Orhei.

3.Se obligă Î.I..„Ia. P. Ignaşov”  în termen de o lună din momentul aprobării prezentei 
decizii:
-să semneze acordul de reziliere a contractului de arendă funciară nr. 327 din 15.05.2001;
-să restituie terenul arendat cu codul cadastral 6401302123, cu suprafaţa de 9,8 m.p. din str. C. 
Negruzzi nr. 85/a în baza actului de predare-preluare a terenului;
-să depună acordul privind radierea înscrierilor a dreptului de arendă menţionat din Registrul 
bunurilor imobile a OCT Orhei.

4.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
d. Reghina APOSTOLOVA.
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