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or.Orhei
r. Opxefi

Cr-r privire la aprobarea bunului imobil
expus licitaliei pentru dreptul de localiune

:
In temeiul art.875 al Codul Civil, afi,14,76 9\77 al Legii privind adrninistralia pLrblica

local[, nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind pretul normativ gi modul de vdnzare-cumpdlale
a p6mdntului, nr,l308-XIII din 25,07.1997, Regulamentul privind licitaliile cu strigare gi cr-r

reducere aprobat prin Hotirdrea Guvernului ru.136 din 10,02.2009, afi.6,7 lit.,,a" al Legii privind
terenurile proprietate publici gi delimitarea lor ru,9l-XVI din 05;04.2007 gi art.9 al Legii privind
adnrinistrarea gi deetatizarea proprietifii purblice nr,l2l-XVI din 04,05.2007, ludnd.in
consideralie necesit6lile dezvoltirii oragului,

CONSILIUL ORA$ENESC D E C I D E:

l, Se aproba bunil imobil care urrneazd aft expus Iicitaliei pentru dreptr.rl de localiune
(anexa nr. I ).

3. Se obligd Priur6ria oragului Orhei sd publice in Monitorul Oficial al RepLrblicii
Moldova gi, dupd caz, in presa locald comunicatul informativ privind desfbguralea licitaliei
funciare, dupi coordonarea documenta[iei respective cu serviciile de resofi.

4. Se obligd Primiria oragului Orhei gi beneficiaiii sd respecte strict destinalia br-rnurlui
imobil, confortn cerinlelor Planului Urbanistic General de Dezvoltare al oragr"rlui, inclr-rsir, $i
termenii de valorificare a terenului nominalizat.

5. in calitate de criterii pentru stabilirea invingdtorului licitaliei se stabilesc urrudtoarcle
condilii:

- caracterul rnodern qi universalitatea proiectului;
- volumul investiliilor, ce Lu'meazd afi efectuate;
- capacitatea de primire a publicului,
6. Se pune in sarcina Prim[riei oragului Orhei:
- informarea Consiliului or6genesc Orhei privind rezultatele
- incheierea eontractului cu invingdtorul, in nrodul stabilit.
7. Controlul asupra execr.rtdrii prezentei decizii' revine
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Anexa nr.l
siliul u i or5$enesc,.Orhe i

_ din ./,4, ,U, _Ag-

bunuritor preconirrl J"iil}ii ra ricitalia pubrici
pentru dobindirea dreptului de Iocatiune

Nr

d/o

Strada Suprafa{a

(ha)

Destinaf ia obiectului Loca[iune

I' Str. Gorkii f/n 5,7927 ha

640110s259

Pentru construcfii (bazd

sportiva)

termen de 49

(patruzeci qi noua)

ani, termenul de

valorificale a

terenului 2 (doi) ani
) Str. Stejarilor 5 0,3324 ha

6401207054

Pentru construc[ii

(complex de blocur-i

locative cu 5 nivele)

Ternren de 5(cinci)

ani termenul de

valorificare a

teremilui 3 (trei) ani
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