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Cu privire la darea in localiune
funciard a terenului aferent bunului imobil

in temeiul art. I,art.42 gi art.46 din Codul Funciar, art.875-gl0 din Codul Civil, art.l4
(2) lit.b) - lit.e), art.77(2) din Legea privind administrafia publica locald nr.436-XVI din
28,12'2006, art.4 (9) din Legea nr.1308-XIII din 25.07 .1997 privind prelul normariv gi modul de
vdnzare-cumpdrare a pdm6ntului, art,9(2) lit.h) din Legea nr.I21. din 04.05.2007 privind
administrarea gi deetatizarea proprietdfii publice, lu6nd in consideralie cererea cet, CUgXfn
Ludmila, domiciliatd in mun.Orhei, str-la Chiqindului 18, privind prelungirea termenului
contractului de localiune funciard nr.150 din 14.12,2010, extrasul din Registrul bunurilor imobile
din24.10.2016, Hotdrdrea Judecdtoriei din 17.10.2013 qi lipsa datoriilorlaplatapentru folosin{a
terenului,

CONSILruLMUNICIPAL ORHEI D EC i D E:
l. Se ia act de achitarea pla{ii pentru localiunea funciard a terenului conform borderoului

de calcul din 20 februarie 2016 qi lipsa datoriilor pentru folosinla terenului.
2' Se dd in localiune funciard cet. CU$NIR Ludmila, terenul aferent bunului imobil

(constructie comerciald, prestarea serviciilor) situatd in mun. Orhei, str. Vasile Lupu 4la, cu cod
cadastral 6401402363, cu suprafala de 0,0037 ha, pdnd la 01 .12.2019, pentru deservirea
construcliei comerciale.

3. Se obligd autoritatea executivd a administraliei pubrice locale:
' sd' rcziheze contractul de localiune funciard nr. l50 din l4 decembrie 2010 a terenuiui cu

suprafala de 0,0037 ha, cod cadastral 6401402363, situat in str.V.Lupu, 4la, incheiat cu cet.
CU$NIR Ludmila pentru deservirea pavilionului comercial provizoriu din materiale uqor
demontabile;

- sd perfecteze un nou contract de localiune funciari a terenului nominalizat, s6-l prezinte
spre semnare viceprimarului de ramurd gi sd-l elibereze beneficiarului, in modul stabilit,

4, Se obligd cet. CUgNIR Ludmila:
- sd semneze in termen de o lund de la data adoptdrii prezentei decizii contractul de locatiune:
- sd respecte normele sanitare qi incendiare, conform legislaliei in vigoare;
- sa participe, prin cota-parte la reparalia relelelor tehnice din sectorul respectiv;
- sd menlind in ordine terenul adiacent, fdr6 drept de ingrddire;
- sd elibereze terenul, din cont propriu, la cererea Primdriei or, Orhei,cu includere a clauzei
respective in contractul de locafiune.

5. Prezenta decizie serue$te temei pentru oficiul cadastral reritorial Orhei la efectuarea
modificdrilor in Registrul cadastral al delindtorilor de terenuri.

6.Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
dnei Reghina APOSTOLOVA.

Pregedintele qedinlei

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei

Evsheni PISOV

l'e
4toh

Ala BURACOVSCHI


