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DECIZIE

29.12.2015 14.14

or.Orhei
r. Opxefi

Cu privire la darea in localiune
funciard a terenului aferent

in temeiul arr. l, afi.42. qi art.46 din codul funciar, ar1. Bi5-910 din codul civil, arr.t4(2)
lit.b)-lit.e), art.l9(4) si arr.77(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia
publicd locali, art.4(9) din Legea nr. 1 3 08-xllt din 25.07 .1997 privind pretul normariv qi modul
de v6.nzare-cumpdrare a pdmantului, art.9(2) lit.h) din Legea nr.12l din 04.05.2007 privind
administrarea gi deetatizarea propdetatii publice, examinind cererea SRL ,,Maglorit" privind
darea in localiune funciard a terenului pe care este amplasatd construclia din str. M.Saooveanull, luind in consideralie incheierea Colegiului Civil al Curlii de Apei Chiqindu dosarul nr.2a-
l5l0/15 din 24.06.2015 qi extrasul din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacfiilor
din 6401115137437, Hotdrirea Suplimentard a Judecdtoriei raionului orhei dosar nr.2-
1 533 120 1 3 138 -2-3 033 -200920 1 3 din 03.0 1 .20 I 4.

CONSILIUL ORA$ENESC D E C I D E:
1.Se aprobi suprafala de 0.3232 ha 9i hotarele terenului cu destinalia pentru construcfii, cu

cod cadastral 6401307095, situat in or. orhei. str. M.sadoveanu I l, conform planului cadastral
al bunului imobil din 02J22015 (se anexeazd).

2.Se dd in localiune funciard SRl,,,Maglorit", terenul aferent constructiilor comerciale
situate in or.orhei" str.M.sadoveanu 11, cu cod cadastral 640130j095,cu suprafala de 0,3232 ha,
de la 01.01.2016 pind la 31.12.2018, pentru deservirea construcfiilor comerciale.

3.Se obligd serviciul funciar sd perfecteze contractul de localiune funciard a terenului
nominalizat gi sa-l prezinte spre semnare viceprimarului de ramura qi il va elibera beneficiarului,
in modul stabilit.

4.Se obliga SRL ..Maglorir:
- sa semneze in tetmen de o lr-tnd de la data adoptirii prezentei decizii, contractul de localrune
funciard a terenului nominalizat;
-s[ achite plata de folosinld a terenului in mdrimea de 3 1830 (treizeci gi unu mii opt sute treizeci)
lei pentru diferenJa de suprafalb de 0]232 ha pe anii 2014- 2015;
- sa respecte normele sanitare gi incendiare, conform legislaliei in vigoare;
- sa participe, prin cota-parte la repara!ia relelelor tehnice din sectorul respectiv;
- sd men{ind in ordine terenul adiacent, fbrd drept de ingridire;
- sf, inregistreze la oficiul cadastral reritorial orhei dreptul de localiune a terenuluil
- sd elibereze terenul, pe cont propriu, la indicalia Primdriei or. Orhei, la survenirea valorificdrii
lui conform destinaliei, idr6 restituirea cheltuielilor suportate;
- sd achite plata pentru folosinla terenului in mdrime de 31g30 (treizeci qi una mii opr sure
treizeci) lei pentru diferenla de supralald de 0,1232 (zero intreg o mie doul sute treizeci gi doud
zecimi de miimi) ha;
- sd achite datoria plilii penrru loc41iUqge !Sry4!L!,t_ in marime
optsprezece) lei;
- sA stramute relelele ingi
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