
Proiect de decizie:' 
,r"rrrA nr. din octombrie 202

!, ,,Cuprivire lu examinarea cererii ill' Nicolaev Gheorghi"

naportoi Alexei Cuciuc, specialist funciar

Aviz:Comisia consult. ,,agricult-construclii, protectiamediului, amenaj' teritoriului

in conformitate cu *t. r;alin. (2) ur r,"gii'piirind ,nA,dministralia publica localil' nr. 436-XvI din 28'12 '2006 '

art. 10 alin. (10) a Legii privind prelul n"or*ati, qi modul de vinzare - cumprrare a pimintului nr' 1308 - XIII

d1n25.07 .lgg7 qi a Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu reduce.re-aprobat prin Hotfudrea

Guvernului Ropublioii-Moldova nr. 136 din 10.02.200g, cu prevederile Legii23912008 ,,Privind transparenta

in procesului decizional ", Legii 1ool2o!7,,Privind actele normative"' in baza cercrii depuse 
'avizul

,o-iri.i de specialitate, Consiliul local Dubdsarii Vechi'

DECIDE:

1 . Se expune ra ricitalie arenda terenului agricol cu 3-0,41 1 8 ha nr.cad.3 133 104062 situat in

extravelanul satului domeniul public. Prelul normativ 5% -1086'00 lei'

Preluldeexpunere1500lei,termenuldearenddl0ani.

2, Cucel pulin 15 zileinainte de inceperea licitafiei, de publicat in Monitorul oficial

c omuni c a-tul informativ priv ind de s fi ,surare a I ic itali ei.

3. Comisia de licita1i. uu organizadesfequrarea licitaliei conform legislaliei in vigoare'

4. Responsabil de executare aprezentei decizii este secretarul CL, Elena Barburas

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

6. prezenta dectz\eintra in vigoar e la dataadoptdrii gi publicdrii in Registrul de stat al actelor

locale.



Noti informativl la proiectul de decizie

,,Cu privire la exuminarea cererii dl, Nicolaev Gheorghi,,

l.
2. Denumirea autorului si, dupl cilz, a participantilor Ia elaborarea proiectului

Primdria s,Dubusarii Vechi, specialist cadastru Alexei Cuciuc

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitltile urmirite
Elaborarea proiectului de decizie este intocmit conform prevederilor In conformitate cu art. 14 alin. (2) al
Legii privind ,,Administralia publici local6" nr. 436-XVI din28.l2.2}O6 , art. l0 alin. (10) a Legii privind 

'

prelul normativ qi modul de vinzare - cumplrare a pflmintului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 Si a

Regulamentului privind licitaliile cu strigare qi cu reducere aprobat prin Hotdrdrea Guvemului Republicii
Moldova nr. 136 din 10.02.2009, cu prevederile Legii23912008 ,,Privind transparenla in procesului

decizional ", Legii 10012017,, Privind actelo normativo",

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla(iei
na{ionale cu legislafia Uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului de decizie : expune la licitalie arenda terenului agricol cu 5-0,4118 ha

nr.cad.3l33t04062 situat in extravelanul satului domeniul public. Preful normativ 5% -1086,00lei.

Prelul de expunere 1500Iei, termenul de arendIl0 ani

5. f,'undamentarea economico-financiar6 implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaugdtoare

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazd,in conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin. 3 al Legii nr.397 12003

privind finanlele publice locale, art,14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administralia publicS.

7. Avizarea gi consultarea publicd a proiectului

Conform art.32 al Legii rrr. 10012017 cu privire la actele normative in vigoare, proiectul de decizie a fost
avizat de specialistul cadastru in scopul respectErii prevederilor Legii nr.ZlgtZOOA, proiectul de decizie cu
actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a primdriei:wwwdubasariivechi.md, cu inaintarea ulterioard
pentru avizarc la comisiile de specialitate ale consiliului local qi spre aprobare in cadrul qedinfei consiliului
1ocal.

8. Constatdrile expertizei anticoruplie

Expertiza nu a fost efectuati.
Nu sunt prezen{i factori de risc ce ar determina aparitia riscurilor de coruptie.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitateNu este aplicabil

10. Constatlrile expertizei iuridice

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legislafiei in vigoare qi respectarea normelor de
tehnicd legislativ6.

Constat6rile expertizei juridice fiind efectuate de cdtre subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in
conformitate cu art. 37 alin (6) din Legeanr.100/2017 Ei inaintat spre avizare Comisiei consultative de

specialitate a consiliului local.

11. Constatlrile altor expertise Nu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezinti comisiilor consultative de specialitate spre avizare Ei consiliului local
pentru examinare qi aprobare in qedinf6.

Proiectul de decizie este elaborat de cdtre specialistul Alexei Cuciuc


