REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL $TEFAI\ VODA
CONSILTUL ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZIE nr. 1/3
din 25.01.2021
Cu privire la expunerea la licita{ie
a dreptului de superficie asupra terenurilor

baza a't. alin.(l) lit.g) din Legea nr.435 dn 28.12.2006 privind descentralizarea
qi
administrativd; art.9 atiniZ) nrfr) Oin Legeanr.l2l-XVl din 04.05.2007 privind administratea
Moldova
deetatizarea proprietafii'publice; art.654 qi 659 din Codul civil al Republicii

in

w.II0712002, Regulamentului privind licitaliile cu strigare gi cu reducere, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009;
in temeiul art.l4 alin.(2) lit.d), art.I9 a1in.(3), art,20, art.22, art.77 alin.(2) din Legea nt.436XVI din 2g122006 privind administralia publicd locald Consiliul orlgenesc $tefan Vodi
DECIDE:
l.Se expun 1a licitalie publicd pentru oblinerea dreptului de superficie asupra terenurilor
proprietate publica u or4.rtni $tefan Vodd din domeniul privat, pe un termen de douizeci qi cinci
dupd cum
uni, in popul edificdrii blocurilor locative conform Regulamentului local de urbanism,
urmeazh:

1.1. bunul imobil cu numdrul cadastral 8501213223, modul de folosinld teren pentru
construc{ii, cu suprafala de 0,288 ha, situat in intravilanul oraqului $tefan Vod6, str. Bugeacului
ffi . 2,cu plata anual6 iniliald de expunere 8 083,08 lei, ceea ce constituie ZYo din valoarea de pial1t
in sumd de 404154 lei;
I.Z. bunul imobil cu num[rul cadastral 8501213002, modul de folosinli teren pentru
construcfii, cu suprafa! a de 0,4176 ha, situat in intravilanul oraqului $tefan Vodd, str. Bugeacului
tr.4,cu'plata anuald iniliala de expunere 11031,04 lei, ceea ce constituie 2o/o dinvaloarea de
pia![ in sumd de 551 552 lei.
i. S. pune in seama comisiei de licitalie, instituit[ prin decizia consiliului orlqenesc $tefan Vodd
nr. 914 din 2g.1I.20Ig, organizarea qi desffuurarea licitaliei privind oblinerea dreptului de
superficie, conform prevederilor legislaliei in vigoare.
f . Se imputerniceqte primarul oraqului $tefan Vod6, dl Vladislav Cociu, de a semna contractele
de supeificie pentru terenurile adjudecate in urma petrecerii licitaliei.
4. Controlul execut[rii prezentei decizii se atribuie primarului oraqului, dlui Vladislav Cociu.
5. Prezenta decizie intr6 in vigoare din momentul adoptdrii.
6.Prezenta decizie se comunicd:
Oficiului Teritorial Cduqeni al Cancelariei de Stat;
Primarului oraqului $tefan Vodd;
Solicitantilor;
al primdriei.
prin afigare publicului gi
Preqedintele qedin{ei
Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
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Anastasia Sirbu

