
+++                                                   Republica Moldova                                           PROIECT 

Consiliul orășenesc Cupcini 

DECIZIE 

,,Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției propietate 

privată”, cererea cet. Moscalu Svetlana 

     Examinînd cererea cet. Moscalu Svetlana referitor la procurarea terenului aferent 

construcțiilor propietate privată, cod cadastral 4102105.010, suprafața 0,6858 ha, str. 

Constructorilor, 3, or. Cupcini,  

     În temeiul art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121, 124, 126, 128, 136, 164, 165 din Codul 

Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, a art. 3, 4, 6 (h), 18, 20, 21, 27 – 

30, 32, 33, 37 p. 3, p. 6, 38 – 47, 50 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative, art. 3 (g) – 6, 7 – 12 a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul  

decizional, Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-

XIII din 25.07.1997, Legea cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 

1217-XIII din 25.06.1997, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova prentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente nr. 1428 din 16.12.2008, 

     nota informativă a Specialistului primăriei, Avizul pozitiv al Comisiei de specialitate în 

agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar, 

     În baza Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 14(2), b, d,), art. 77, alin.5), 

Consiliul or. Cupcini  DECIDE 

1. Se permite vînzarea-cumpărarea  terenului aferent construcțiilor cu suprafața totală de 

0,6858 ha, nr. cadastral 4102105.010, situat în intravilanul or. Cupcini, str. 

Constructorilor, 3.                                                                  

2. Se aprobă prețul de vînzare-cumpărare a terenului aferent în sumă totală de 134741 

lei, conform borderoului de calcul al prețului de vînzare-cumpărare a terenului 

aferent, care va fi transferat pe contul:     

             MF-TR Bălți, 

             Primăria orașului Cupcini, 

             c. f. 1007601010149, 

             IBAN  MD55TRPDAB371210B03184AA, 

             TREZMD2X. 

3. Contabilul șef, dna Valentina Teleșman va controla întrarea pe cont a mijloacelor 

financiare pentru vînzarea terenului și celor obținute în rezultatul vînzării-cumpărării 

terenului aferent. 

4. Primarul orașului Cupcini dl Ivan Ostaficiuc va semna contractul de vînzare-

cumpărare a terenului, după întrarea banilor în cont. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina d-lui Ivan Ostaficiuc, 

primarul orașului Cupcini.                                                                                                    



6. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la   

cunoștință Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat. 

Presedintele Consiliului 

Secretarul Consiliulu                                                                                                Ludmila Magu 

Inițiatorul proiectului                                                                                               Ivan Ostaficiuc 

Autorul proiectului                                                                                                   Ivan Ixari             

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului orășenesc Cupcini                                                                Ludmila Magu 


