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                                                          D E C I Z I A  nr. 6.11      

„Cu privire la permiterea 

vînzării lotului de pămînt” 

        În temeiul art. 14 aliniatul (2) b), d) al Legii privind administrația publică 

locală nr. 436/ 2006, art. 4(10) al Legii RM privind prețul normativ și modul de 

vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308/1997, p.6 al Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de lîngă casă în localitățile 

urbane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 984 /1998, Legii pentru 

modificarea și complectarea Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul 

de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 210/ 2008, art. XVI al Legii pentru 

modificarea și complectarea unor acte legislative nr. 108/.2009, 

 consiliul orășenesc DECIDE:  

         1.Se permite vînzarea prin licitaţie a bunului imobil proprietate publică-

privată după cum urmeză: 

-Teren proprietate publică - privată nr.cadastral 57012230265,suprafața- 0,7852 

ha,cu destinația teren pentru construcții. 

         2. Pregătirea materialelor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pune 

în seama secretarului Comisiei pentru licitaţiile cu strigare dl Iu.Cozma.  

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului or.Leova.  

  

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

      „Contrasemnat”: 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                          G.ȘCEDROVA    
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,,Cu privire la formarea bunurilor imobile prin divizare,, 

                Examinînd nota informativă prezentată de specialistul principal pentru 
reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei or. Leova cu privire la 
necesitatea actualizării și divizării terenului cu numărul cadastral 5701223238, pentru 
amplasarea uzinei de asfalt. 

Avînd ca temei acordul scris al coproprietarului a 73 % din supafața terenului cu 
numărul cadastral ----------,dna-------.(titlul de autentificare al deținătorului de teren se 
anexează). 

În conformitate cu prevederile art.9 și art.11 al Legii cu privire la formarea bunurilor 
imobile. 

În baza art.14cal Legii privind administrația publică locală, nr.436 din 28.12.2006. 

În baza Regulamentului privind costituirea și funcționarea Consiliului local,,aprobat 
prin Decizia Consiliului nr.-----din --------,în conformitate cu Avizul comisiei de 

specialitate; 

Consiliul local decide: 

I.Se permite formarea prin divizare a terenului cu numrul cadastral ------cu suprafața 
totală de ---dintre care 73% cota parte a cet.Stratan Maria ceia ce constituie 0,129 ha 
și 27% cota parte a UAT,,,,, ceia ce constituie ---------ha,situate în intravilanul satului-
-----,care conform divizării terenului cu numărul vadastral -----,se va forma duă 
terenuri: 

1) Teren proprietate privată a cet.------,modul de folosință grădinii cu S=0.129 ha 
situat în intravilanul s.---. 

II.Suprafețele concrete ale terenurilor formate se va concretiza prin actul de stabilire a 
hotarelor în natură ,coordonat cu primăria s.-----. 

III.Specialistul primăriei,dl.,va depune o cerere la IP ,,Agenția ServiciiPubice,,cu 
privire la efectuarea modificărilor menționate în p.I),II)III) din prezenta decizie; 

IV.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului =-------- 

 

 

 

 


