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Cu privire la prelungirea termenului de
localiune funciard a terenului

' in temeiul art.art. I0, 4I, 42, 46 din Codul Funciar, art.875 qi art.904 din Codul Civil, ar1.
14 (2) lit.b)-1it.e), art.77(2) din Legea privind administralia publicd locald nr.436-XVI din
28.12.2006, art.4 (9) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prelul normativ qi modul de
vinzare-cumpdrare a pdmdntului, art.9(2) lit.h) din Legea nr.72l din 04.05"2007 privind
administrarea gi deetatizareaproprietdlii publice, ludnd in considera{ie cererea iI ,,V"l.Robu", cu
sediul in or. Orhei, str. Alecu Russo 10, privind prelungirea termenului contractului de loca{iune
funciard rtr.47 din 02.06.2008.

CONSILIUKORA$ENESC D E C IDE:

1. Se ia act de achitarea pldtii pentru localiunea funciard a terenului conform borderoului
de calcul din 01 ianuarie 2016 qi lipsa datoriilor pentru folosinfa tererrului.

2. Se prelungeqte II ,,V.I.Robu" termenul contractului de localiune funciard nr.47 din
02.06.2008 al terenului aferent staliei de pasageri in complex cu pavilion comercial, cod
cadastral 6401408221, cu suprafafa de 0,0123 ha, situat in or. Orhei, str. 31 August 95,pdnd,la
31.I2.2019, pentru deservirea staliei de pasageri in complex cu pavilion comercial.

3. Se obligd autoritatea executivd a administraliei publice lrtcale sd perfecteze acordul
adilional la contractul de localiune funciard a terenului nominalizat. sd-l prezinte spre semnare
viceprimarului de ramurd gi s6-l elibereze beneficiarului, in modul stabilit.

4. Se obliga iI ,,V.I.Robu":
- sd semneze in termen de o lund de la data adoptdrii prezente i clecizii acordul adilional la

contractul de localiune nominalizat;
- sd respecte normele sanitare gi incendiare, conform legislalici in vigoare;
- s[ participe, prin cota-parte la reparatia relelelor tehnice diu :;ectorul respectiv;
- sd menlind in ordine terenul adiacent, fdri drept de ingrddirc;
- sd elibereze terenul, din cont propriu, la cererea Primdriei or. Orhei, cu includerea

clauzei respective in contractul de locatiune.
5. In cazul in care din vina beneficiarului acordul adilional la contractual de localiune

funciard a terenului nu se va perfecta in termenul stabilit, autoritatcrr executivb a administraliei
publice locale vaprezenta spre abrogare Consiliului ordgenesc Orhei rlecizia respectivd..

6.Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceplirnarului oragului Orhei dnei
Reghina APOSTOLOVA.
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