
Proiect de decizie:6

DECIZIA nr. din iunie 2021

$,Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaliei petrecute pe 25.05.2021"

Raportor, dna Natalia Mafteula, contabil gef ,
Avizarc Comisia consultativa buget, economie, finante.

tn conformitate cu afi. !4 alin. (2) al Legii ,,Privind Administralia Publica Locala'o ff.

436-XU din2812j006 , art. 10 alin. (10) a Legii privind pretul normativ qi modul de

vinzare - cumpdrare a pdmintului nr. 1308 - XIII din 25,07.t997 a Raportului de evaluare qi a

Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat prin Hot[rdrea Guvemului

Re[ubtcii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, avizul comisiei de specialitate, Consiliul Local

DubSsarii vechi' 
DECIDE:

1. Se aprobd Procesul Verbal nr.2.l din 25.05 .2021 privind rezultatele

licitaliei: arenda terenului agricol cu 5-6,447 ha nr.cad.3l331 I 9219 situat in

extravelanul satului pe un termen 25 ani(Anexd).

2.Se imputernicegte primarul Vitalie Casian, cu dreptul de a semna contractul

de arend6.

3.Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii qi publicdrii in Registrul de

stat al actelor locale, responsabil Elena Barburas

Pregedintele gedinlei CL

Secretarul qedinlei CL



NotI informativi la proiectul de decizie:
u privire la aprobarea rezultatelor licitatiei petrecute pe 25.05.202

1. Denumirea autorului si, dupl caz. a participantilor la elaborarea proiectului

Primdria s.Dubssarii Vechi,seqetarul consiliului local Elena Barburas ,

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile urmirite
In conformitate cu afi.14 alin. (2) al Legii ,,Privind Administralia Publica Locala" nr. 436-XVI din

28.12.2006 , art.10 alin. (10) a Legii privind prelul normativ qi modul de vinzare - cumpIrare a pdmintului nr.
1308 - XIII din 25,07,1997 a Raportului de evaluare qi a Regulamentului privind licitafiile cu strigare qi cu
reducere aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009
Procesul Verbal nr.2 privind rezultatele licitatiei petrecute pe data de 25.05.2021.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla(iei
nafionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este aplicabil
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
La licitafie a fost expus arenda terenului agricol 5-6,447 ha nr,cad.3133119219 situat in extravelanul satului,

domeniul public ,

termenul 25 ani. Pretul de expunere a bunului 30000 lei (treizeci mii) lei anual
Preful de arendi 50000 ( cincizeci mii) lei anual

Numdrul de inregistrare al ofertantului, care a c6qtigat licitalia (ARENDA$) 1 SRL ,,PREMIUM
VOLT"
Denumirea completa/numele, prenumele qi functia reprezentantului
Arendas SRL ,,PBEMIUM VOLT", clf 1021600011585

5. Fundamentarea economico-financiarl
Implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli suplimentare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazdin conformitate cu prevederilor actelor normative art29 alin. 3 al Legii w.397 l2OO3
privind finantele publice localq, art. 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind adminisrratia public6.

7. Avizarea $i consultarea publici a proiectului
Conform a.rt,32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fosi
avizat de c6tre secretraul consiliului local Elena Barburas, discutat in audieri publice

in scopul respect[rii prevederilor Legii w.23912008, proiectul de decizieiu actele de rigoare au fost
plasate pe pagina web a primdriei:wwwdubasa{iivechi, cu inaintarea ulterioar6 pentru avizare la comisiile de
specialitate ale consiliului local $i spre aprobare in cadrul qedinfei consiliului local.
8. Constat[rile exlle nticoruptie
Expertiza nu a fost efectuatl.

Nu sunt prezenti facto[i de risc ce ar determina aparifia riscurilor de coruptie.
9. Constatirile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil
10. Constatirile exnertizei iuridice
Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislafiei in vigoare qi respectarea normelor de
tehnicl legislativS. Constat6rile expertizei juridice fiind efectuate de c6tre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr. 100/2017 9i
inaintat spre avizare Co{nisiei consultative de specialitate a consiliului local.
11. Constat[rile altor expertiqe Nu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate spre avizare Ei consitiutui tocat
pentru examinare qi aprobare in qedin16.

Proiectul de decizie este elaborat
De c6tre secretarul consiliului local Elena Barburas


