
Proiect de decizie nr,9

,, Cu privire la expunerea la licitatie"

in conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii privind ,,Administratia publicd local6" nr.436-

XVI din 2812j006, art. l0 alin. (10) a Legii privind preful normativ qi modul de vinzare -
cumplrare a pf,mintului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 a Raportului de evaluare qi a

Regulamentului privind licitatiile cu strigare gi ou roduoore aprobat prin Hotdrdrea Guvemului

Reiublicii Mold-ova nr. 136 din 10.02.2009, avizul comisiei de specialitate, Consiliul Sdtesc

Dubdsarii Vechi,
DECIDE:

1. Se expune la licitalie arenda terenului agricol ctt 3-6,447 ha nr.cad.3 l33ll92l9 situat in

extravelanul satului domeniul privat ,,Prelul normativ 6806,64lei (2%); Pretul de expunere

30 000 tei (8,81%), termenul25 anl

2. Cu cel pufin 15 zileinainte de inceperea licitaliei, de publicat in Monitorul Oficial

comunicatul informativ privind desfiqurarea licitaliei.

3. Comisia de licitalie va organizadesfdqurarea licitaliei conform legislatiei in vigoare.

4. Responsabil de executarea prezentei decizii este secretarul CL, Elena Barburas

S.Se imputerniceqte primarul Vitalie Casian, de a semna contractul de arenda.

6.Prczerfia decizie intr6 in vigoare la darca adoptdrii qi publicdrii in Registrul de st



Noti informativ[ la proiectul de decizie:

la licitatie"

proiectut de decizie se prezintd comisiilor consultative de specialitate avlzare $l

pentru examinare qi aprobare in qedin!6.

1. Denumirea autorului 9i la elaborarea Proiectului

Pri*dria s-Dubasarii vechi , specialist cadastru Alexei cuciuc

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
ia Publicd local6" nr' 436-XVI din

2g.12.2006, art. l0 alin. (10) a Legii privind'prelul normativ 9i modul de vinzare - cumpdrare a plmintului nr.

130g - XIII din 25.07.1gg7'a Rap'orrului de.rulu*. gi a Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu

reducere aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldovaw.136 din l0.02.2009,solicitarea terenului in

baza cercrii sRl ,,PREMIUM VOLT" pentru rirtr.. de producere a energiei electrice din surse de energie

rabild (elemnete fotovoltaice o perioada de 25 ani.

tele care au ca scop armonizarea legisla{iei

nafionale cu legisla{ia Uniunii Europene-

@aleproiectuluiqieviden{iereaelementelornoi
electrice din surse de energie regenerabili

(elemnete fotovoltaice ),veniuri anuale ad[g6toare in bugetul prim6riei din plata de arenda in urma

pietrecerii licitaliei la pre[ul de expunere 30 000 lei (8,81Y0), pe un terrnen 25 ani.

5. Fundamentarea economico-financiari

@1uidedecizienuprevedeche1tuileisup1imentare

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

ative art.29 alin. 3 al Legii nr.397 12003

privind finanlele publice locale, art. 14 alin,2lit. (n) al Legii 43612006 privind administra{ia public6.

7. Avrzarea qi consultarea publici a proiectului

in vigoare, proiectul de decizie a fost

avizatde c6tre primarulsatului qi specialist cadastru, discutat in qedinta audierilor publice

in rroput respectlrii prevederiloilegii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate

: pagirra webl primaiiei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioard pentru avizarc la comisiile depe pagma woD a prlmarlel:

specialitate ale consiliuluitate ale consiliului torA Si rpre aprobare in cadrul qedirlei consi

8. Constatlrile expertizei anticoruptie

torideriscceardeterminaapari{iariscurilorde

g. Constatlrile expertizei de compatibilitate------Nu este aplicabil

10. Constatirile expertizei iuridice

la{iei in vigoare gi respectarea normelor de

tehnicd legislativd. Constatdrile expertizei juridice fiind efectuate de c6tre

subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr. 100/2017 qi

inaintat spre avizare Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.

11. Constatlrile altor expertize---Nu este aplicabil

Proiectul de decizie este elaborat de c6tre specialist cadastru

spre

Alexei Cuciuc


