
\
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

10.06.2019

Preqedintele gedinler

Semnat lct data de /2' oA 2P/q

Contrasemnat:
Secretar al

Consiliului municipal Orhei

Pecny6rnrca Mo.nAona

COBI'T
MYIIITUUIIKI'I OPXEfr

#/Evgheni 
PISov

5.8
DECIZIE

mun. Orhei

Cu privire la aprobarea bunului imobil
expus licita{iei cu strigare

in temeiul art.1108 qi ll77 din Codul Civil, art.10 din Codul Administrativ, ar|74,76 qi

7l ale Legii privind administra{ia publicd locald nr.436-XVI din28.12.2006, art.8-13 Ei 15 ale

Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional, Legii privind pre{ul

normativ qi modul de vdnzare-cumpdrare a pdmAntului nr.1308-XIII din 25.07.1997,

Regulamentul privind licitatiile cu strigare qi cu reducere, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
nr.136 din 10.02.2009, Legii privind delimitarea proprietdlii publice nr.29 din 05.04.2018 cu

modificdrile ulterioare, art.9 al Legii privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice

nr.l2l-XVI din 04.05.2007, ludnd in considerare decizia Consiliului municipal Orhei nr.13.19.1

din 10.12.2015 ,,Cu privire la declararea terenului proprietate public6 din domeniul privat" cu

mo difi c 6rile ulterioare qi necesitat ea dezv oltdrii municipiului Orhei,

CONSILIUL MTINICIPAL ORHEI D E C I D E:

1. Se aprobd bunul imobil care urmeazd a fi. expus licitaliei cu strigare pentru vdnzare-

cumpdrare (conform anexei).
2. Autoritatea executivb a Consiliului municipal Orhei va asigura publicarea in

Monitorul Oficial al Republicii Moldova a comunicatului informativ privind desftqurarea

licitaliei funciare, dupd coordonarea documenta{iei respective cu serviciile de resort.

3. Prczenta decizie intrd in vigoare in momentul inregistrdrii gi/sau modificarea
inscrierilor in Registrul Bunurilor Imobile a iP Agenlia Servicii Publice, Serviciul Teritorial

Cadastral Orhei qi se include in Registrul de stat al actelor locale.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului
Orhei dna Cristina COJOCARI.

nr.

Ala BURACOVSCHI



Anexa

O.Duca

, ,' Ala BURACOVSCHI

Bunul expus ticitafiei cu strigare

pentru vinzare-cumPlrare

Executor: q

Secretar al Consiliului municipal

Vinzare

Vinzare - iermenul de

valorificare a terenului 3

(trei) ani

Pentru

constructii

0,4189 ha

6401207053

Str. Ste;arilor f/n


