РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc
OCNIŢA

Городской совет
ОКНИЦА

DECIZIE

08 septembrie 2021

nr. 08/04

Cu privire la expunerea la licitaţie publică de dare
în arendă a terenului cu nr. cadastral 6201. 101.278 ,
proprietate publică din domeniul privat a UAT or. Ocnița
Luînd în considerare necesitatea asigurării valorificării eficiente a terenurilor publice
administrate de primărie , întru majorarea veniturilor în bugetul local , în conformitate cu prevederile
art. 10 alin.(8;10 ) din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului cu
modificările ulterioare , nr. 1308 din 25.07.1997 , ulterior modificată și Regulamentului privind
licitațiile cu strigare și cu reducere , aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 136 din
10.02.2009 , în temeiul art.14,alin(2) ,lit.b),c), art.77 din Legea privind administrația publică locală ,
nr.436-XVI din 28.12.2006 și art.9 alin.(2),lit.h) din Legea privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice, nr.121-XVI din 04.05.2007 și în baza procesului – verbal al comisiei consultative
în sfera politicii funciare , nr. 06 din 08.09.2021, consiliul orăşenesc ,
DECIDE:
1.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică cu strigare de atribuire în arendă pe un termen de 10
(zece) ani terenul public din domeniu privat cu suprafața de 0,1193 ha și nr. cadastral 6201 101.278 ,
categoria de destinație - pentru construcții , modul de folosință - construcții ( parcare auto) , situat în
intravilanul or. Ocnița , str. Burebista .
2. Se stabilește plata anuală de arendă , conform rezultatului licitației , preț inițial - 5 % din prețul
normativ a terenului conform borderoului de calcul anexat la prezenta decizie.
3. Secretarul consiliului local , dna Axenia Plăcintă, va aduce la cunoștința comisiei de licitație decizia
dată.
4. Comisia de licitație va organiza și desfășura licitația publică de arendă a terenului din domeniul
public, privat în conformitate cu legislația în vigoare.
5. Se împuternicește dl Victor Artamaniuc , primar al or. Ocnița să semneze contractul de arendă a
terenului cod cadastral 6201101.278 cu câștigătorul licitației
6. Se obligă contabilitatea primăriei să controleze intrarea mijloacelor bănești obținute în rezultatul
licitației de dare în arendă a terenului public din domeniul privat.
7. Prezenta decizie întră în vigoare din data semnării.
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