Proiect de decizie:5

DECIZIA

nr. din

iunie 2021

Conceloriei de Stqt a Republicii
Moldova nr.7304/OTU-836 din 23,04.2027":r, Cu privire la modificarea deciziei
nr. 1 . 1 8 din 16 .04.2021 ,,Ct privire la examninarea cererii dlui Colur Vladimir ,,

5., Cu privire ld exdmninareo Notificdrii

Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
Aiiz: Comisia consult.,,agricult-constructii, protectia mediului, amenaj. terit."
in temeiul Notificlrii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OTU-836 din
23,04.2021, in conformitate cu art.14 alin. (2) al Legii privind ,,Administratia publicS localSo'
nr. 436-XVI din28.l2.2}O6, art. 10 alin. (10) a Legii privind pretul normativ qi modul de
vinzare- cump6rare a pimintului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997 aRaportului de evaluare qi a
Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat prin Hot6rdrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, avizul comisiei de specialitate, Consiliul S[tesc
Dubdsarii Vechi,

DECIDE:
1.Se ia act de Notificareaprezentatd de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat
nr.1306/OTU-834 din 23.04 .2021
2. Se modifici p.l. din decizia 16.04.2021 qi anume se exclude sintagma:
,,pe perioade similare (de 4 ani) in cazul cdnd pdrfile nu au pretenfii unul fa!6 de
ce151a1t",

pct.l va avea urmitorul confinut :

- Se expune la licitalie arenda terenului agricol cu 5-0,6102 ha
nr.cad.31333l3142 situat in extravelanul satului domeniul privat ,,Prelul
normativ min. 646.14 lei (2%)
Prelul de expunere 2000 lei anual (6,19 oh),pe un teflnen de 4 ani.
3.Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptdrii gi publicdrii in Registrul de
stat al actelor locale.
Preqedintele qedinlei CL
Secretarul qedinlei CL

Noti informativi la proiectul de decizie:
,, Cu privire la examninareu Notificlrii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OTU-836 din
23.04.2021 la decizia nr.I.lB din 16.04,2021 ,,Cu privire la examninarea cererii dlui Colur Wfidimir ,,
Z3.tJ4.ZoZl
1. Denumirea autorului si, dupi caz, a participantilor Ia elaborarea proiectului
Primdria s,Dubssarii Vechi , sepecialist cadastru Alexei Cuciuc
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitlfile

urmlrite

In temeiul Notificirii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OTU-836 din 23,04.2021, in
conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii privind ,,Administralia public5 local6" nr. 436-XVI din 28. 12.2006 ,
art. 10 alin. (10) a Legii privind preful normativ qi modul de vinzare - cump6rare a p6mintului nr. 1308 - XIII
din25.Q7.1997 aRaportului de evaluare gi a Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat
prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova ff. 136 din 10.02.2009

3.DescriereagraduluidecompatibilitatepentruproiecteIecaic
na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este aplicabil
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

modificarea p.1 din decizia 16.04.2021 qi anume se
exclude sintagrma : ,,pe perioade similare (de 4 ani) in cazul cAnd pdrlile nu au pretenfii unul
fa!6 de celSlalt" ,pct.l va avea urmetorul continut :
Se expune la licitalie arenda terenului agricol cu 5-0,61 02 ha nr.cad.3 13331 3142 situat in
extravelanul satului domeniul privat,,Pre!ul normativ min. 646.14 lei (2%)
Pretul de expunere 2000 lei anual (6,19 o/o), pe un ternen de 4 ani.

Principalaprevedereaproiectuluide decizie

5' Fundamentarea economico-financiari implementarea proiectului de decizie nu pieueOe chettuieti
suplimentare, sursele financiare adaugltoare
6. Modul de inco{porare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectulseincorporeazd,inconformitatecuprevederiloractelornormativeart.zeiiin.ry
finantele publice locale, art. 14 alin. 2 lit. (n) al Legii 436/2006 privind administralia public6.
7. Avizarea $i consultarea pqblici a proiectului

Conformart.32a1Legiinr,100l20l7cuprivirelaactelenormativeinvigoiiespecialistul cadastru
In scopul respectlrii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina web a primlriei:Wwwdubas4riivechi, cu inaintarea ulterioarE pentru avizare la comisiile de specialitate ale
conliliului local $i spre aprobare in cadrul gedinlei consiliului local.

8. Constatirile expertizei anticoruntie
Expertiza nu a fost efectuatd. Nu sunt prezenti factori de risc ce ar determina aparilia
9. Constatirile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil

ii@

Proiectul de decizie a fost elaborat conform prevederilor legisla{iei in vigoare Ei respectare, ,ormelo, de teh"io{
legislativ[. Constat6rile expertizei juridice fiind efectuate de c6tre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.10012017
Ei inaintat spre
avizare Comisiei consultative de specialitate a cons.lllului local.
11. Constatlrile altor expertize Nu este aplicabil

Proiectul de decizie se prezintd comisiilor consultative
pentru examinare gi aprobare in qedint6.
De cdtre contabi qef

A.Cuciuc

de

specialitate spre avizare $i

ionsttiltui 6cat

