
MD-6301, or.Leova,  str.Unirii, nr.22;  tel.fax (+373) 2-27-63, 2-35-02;  Email:leovaprimaria@gmail.com                                                  
 

                                        DECIZIA nr. 3.11                    PROIECT     

26.08.2022 

 

„Cu privire la vînzarea  

terenului aferent bunului privat ” 

          

 

Examinînd cererea  parvenită de la S.A. „ORGINTERCONSTRUCȚIA”  cu privire 

la cumpărarea terenului aferent obiectului privat, adresa juridică: MD-6301, 

or.Leova, str-la.Constructorilor nr.22, cod fiscal 1004605003582, în temeiul legii 

nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-

cumpărare a pămîntului” cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul 

cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1428 din 16.12.2008;   

 

                                 Consiliul orăşenesc Leova a  D E C I S: 

 

          1. A vinde S.A. „ORGINTERCONSTRUCȚIA”  terenul aferent bunului privat cu 

nr.cadastral 5701206.062, suprafaţa de 1,837 ha situat în or.Leova, str-

la.Constructorilor nr.22; 

          2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare a terenului aferent conform 

borderoului de calcul în mărime de 449157( patru sute patruzeci și nouă mii una sută 

cincizeci și șapte) lei; 

          3. Inginerul cadastral, Dl Iurie Cozma, după autentificarea notarială a 

contractului de vînzare-cumpărare a terenului, va trece informaţia necesară în 

registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri; 

          4. Contabilul-şef, M. Manacachi, va controla intrarea în cont a mijloacelor 

băneşti obţinute în rezultatul vînzării-cumpărării terenului în cauză; 

          5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului or. 

Leova, Dl Alexandru Bujorean. 

 

 

 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

           „Contrasemnat”                                                                                            

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                                                    ALINA ROȘCA 

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA 

        Consiliul orășenesc Leova 

PRIMĂRIA ORAŞULUI LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский городской Совет 

ПРИМЭРИЯ ГОРОДА  ЛЕОВА 
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BORDEROUL DE CALCUL AL PREŢULUI 

DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A TERENULUI AFERENT 

(parte intengrantă a contractului de vînzare-cumpărae) 

 
                                                                                                                   ________Leova ________ 

                                                                                                                            (localitatea) 

1. ___SA “ORGINTERCONSTRUCȚIA”                                     __  

     ( IDNO) 1004605003582, data înregistrării 28.03.1996________________ 
         (denumirea de firmă completă a întreprinderii , numărul şi data înregistrării de stat;  numele şi prenumele persoanei fizice) 

2. Adresa conferită terenului aferent şi nr.  cadastral    _________________________________ 

_________or. Leova, str-la.Constructorilor nr.22, nr.cadastral 5701206.062   
(municipiul, oraşul, satul; strada, numărul cadastral) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(enumerarea adiacenţilor) 

 

3. Suprafaţa terenului aferent necesară întreprinderii pentru îndeplinirea proceselor 

tehnologice, conform planului cadastral, constituie 1,837 ha; 
                                                                                    

 4. Bonitatea medie a solului, stabilită pe republică pentru terenurile destinate construcţiilor, constituie 

65 (şaizeci şi cinci) grade, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă, aferente construcţiilor private, 

atribuite în calitate de cotă valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole, folosite în scopul producţiei 
agricole şi agroindustriale – bonitatea medie a solului stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) 

sau, la cererea  şi din contul cumpărătorului de teren, bonitatea solului, stabilită pentru terenul respectiv, 

constituie                 ___      65                        (şaizeci şi cinci )______________grade.                                                                                                                                     

                                        (cu cifre)                                    (cu litere) 

                                                                            

5. Tariful pentru o unitate grad-hectar stabilit în anexa la Legea privind preţul normativ şi 

modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, poziţia I, sau, după caz, poziţia IV, constituie 

   _36169,48( trizeci și șase mii una sută șaizeci și nouă  ) lei. 
        (cu cifre)                                                        (cu litere) 

6. Preţul normativ al terenului (pct.3 x pct.4 x pct.5) constituie          4318817lei 
                                                                                                                            (cu cifre)  

    (patru mil. trei sute optsprezece mii și  opt sute saptesprezece) lei. 
                                                         (cu litere) 

7. Coeficientul prevăzut în Nota din anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-

cumpărare a pămîntului __0,1_________________________________(zero întreg şi una zecimi)_______                                                                                                                                     
                                          (cu cifre)                                                                     (cu litere) 

8. Coeficientul aplicat de Vînzător în funcţie de amplasarea şi amenajarea inginerească a terenului 

aferent, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, constituie ____________1,04________ 
                                                                                                                                        (cu cifre)  

                ( ___unu întreg şi 04 zecimi____________________ ). 
                                                           (cu litere) 

       9. Preţul de vînzare a terenului (pct.6 x pct.7 x pct.8 ) constituie         449157 lei 
                                                                                                                                                    (cu cifre)                        
    ( patru sute patruzeci și nouă mii  una sută cincizeci și șapte) lei  

               (cu litere) 
                                                                                                                                                                                          
         
Primar _____A.Bujorean___________                                     ________________ 
                                             (numele şi prenumele) 

Contabil-şef al primăriei ___M.Manalachi__                           ________________ 
                                                            (numele şi prenumele)                                          (semnătura în clar) 

    L.Ş. 
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