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Republica Moldova

PROIECT

Consiliul orășenesc Cupcini
DECIZIE
,,Cu privire la expunerea la licitație publică de dare în arendă a terenului cu
destinație agricolă”
Luînd în considerație necesitatea asigurării valorificării eficiente a terenurilor primăriei, în
baza Legii R. Moldova nr. 1308-XIII din 25,07.1997 privind prețul normativ al pămîntului cu
modificările conform Legii nr. 108 –XVIII din 17.12.2009 punct 4, Hotărîrea Guvernului R.
Moldova nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu
strigare și cu reducere,
În temeiul art. 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,
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, art. 14 alin. (4) lit. d), art. 19, alin. (4) și art. 77 ,

Consiliul or. Cupcini DECIDE
1. Se permite scoaterea la Licitație publică pentru transmiterea în arendă pe un termen
de 5 (cinci) ani terenul agricol cu nr. cadastral 4102103.243, cu suprafața de 34,3452
ha, amplasat în extravilanul orașului Cupcini, care se va desfășura la 29 septembrie
2020.
2. Se stabilește prețul inițial de arendă care constituie 2% din prețul normativ a
pămîntului conform formulei 34,3452 X 79 X 621,05 X 2% - 33702 lei .
3. Comisia de licitație publică a primăriei or. Cupcini va aproba taxa de participare
pentru persoanele fizice și juridice, cît și acontul de 10 % din prețul de expunere la
licitație
4. Comisia pentru licitațiile publice ale bunurilor domeniului public și a celui privat a
UAT Cupcini va publica avizul în ,,Monitorul Oficial a Republicii Moldova” și va
organiza petrecerea licitației publice în conformitate cu legislația în vigoare.
5. Primarul orașului Cupcini va semna Contractele de dare în arendă a terenului dat,
conform legislației.
6. Plata impozitului funciar se va achita de către arendași.

7. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la
cunoștință Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat.
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