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Cu privire la privatizarca terenului

aferent obiectivului privat

al

Societdlii comerciale,,PANILINO"
S.R.L. din str. Uzinelor,IT12

in

vedere cererea depusd de cdtre Societatea comerciald
,,PANILINO" S.R.L. (cod fiscal 1003600093095) cu privire la cumpdrarea

Avdnd

terenului aferent obiectivului privat necesar procesului tehnologic, in temeiul afi.9
(3) lit. b), art. 53 (3) lit. b) din Legea nr. 121 din 04.05 .2007 ,,Privind administrarea
gi deetatizarea proprietdlii publice", Legii nr. 13O8-XIII din 25.07.1997 "Privind
preful normativ gi modul de vdnzare-cump[rare a pdmAntului", art. 9 din Codul
funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privirc La vdnzarea-cumpdrarea
terenurilor aferente, aprobat prin Hotdr6rea Guvemului Republicii Moldova nr.
7428 din 16.12.2008, art. 1.4 (2) lit. b) - lit. e), art. l9 (4) 9i art. 77 (3) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 "Privind administrafia publicd locald", Consiliul
municipal Chigindu DECIDE:
1. Se stabilesc suprafala gi hotarele terenului necesar utilizarii in procesul
tehnologic, aferent obiectivului privat (comercial, prestarea serviciilor) din str.
Uzinelor, 1712, in limitele specificate in planul-anex[.

2. Se acceptd vdnzarea terenului (numdrul cadastral 0100307678) aferent
obiectivului privat, din str. Uzinelor, 1712, cu suprafafa de 0,07 ha, la prelul
normativ de 109865 lei, Societdlii comerciale ,,PANILINO" S.R.L., conform
planului-anexE.
3. Cumpdrdtorul terenului se obligd:
3.1. Se achite plata de arendi a lotului nr. 1, pdnd la data intrdrii in vigoare a
contractului de v dnzare-cumpdrare.

3.2. Se incheie cu Primdria municipiului Chiginlu contractul de v6nzarecumpdrare al terenului, cu achitarea prefului la o platd unicd gi s6-l autentifice
notarial in modul stabilit de legislalie.
3,3. SA solicite Direcliei funciare a Direcliei generale arhitecturd, urbanism
gi relalii funciare, in termen de 3 luni de la data autentificdrii notariale a
contractului de vdnzare-cumpdrare a terenului, trecerea definatorului de teren in
registrul cadastral.
3.4. Sd asigure pentru serviciile municipale accesul liber cdtre relelele
tehnice aflate in limitele terenului aferent obiectivului privat, in vederea exploatdrii
gi deservirii acestora.
3.5. SA oblind certificatul de urbanism de la Direclia generald arhitecturS,
urbanism gi relalii funciare (in cazul preconizdrii unor construcfii, reconstrucfii,
amenajdri etc.).
3.6. Sd achite Inspectoratului fiscal de stat Chigindu impozitul privat gi
impozitul pe bunurile imobiliare in functie de suprafala terenului stabilitd in
prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpdrdtorului i se impun urmdtoarele restriclii gi
sarcini:
4.1. Asigurarea accesului necondilionat reprezentanlilor serviciilor
specializate in deservirea, reconstruirea gi repararea obiectivelor de uz comun gi de
infrastructurd tehnic6.
4.2. Asigurarea respectdrii stricte a normelor sanitare, antiincendiare gi
urbanistice.
4.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de
hotar gi de geodezie.
4.4. Neadmiterea ingr[dirii terenului, frrd acordul Direcliei generale
arhitecturd, urbanism gi relafii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbdrii destinafiei terenului gi edificdrii construcfiilor
in lipsa autorizaliei respective, eliberatd de Primdria municipiului Chiginiu.

5.

Direclia funciard a Direcliei generale arhitecturd, urbanism qi relafii

funciare:

5.1. Va asigura incheierea contractului de vdnzare-cumpdrare, pornind

de

Ia prevederile prezentei decizii, prezentdndu-l spre aprobare Primdriei municipiului
Chiqindu.
5.2. Va opera modificdrile de rigoare
contractul de arendare nr.
60391201,2 din 28.12.201,2, incheiat
baza deciziei Consiliului municipal
Chigindu nr. 7 127 -3 din 29.11.2012.
5.3. Va opera modihcdrile respective in documenta{ia de cadastru.

in

in

6. Se abrogd prevederile referitoare la lotul de pdmAnt nr. 1 din pct. 1 al
deciziei Consiliului municipal Chigin[u nr. 2129-23 din 04.03.2014,,Cu privire la
stabilirea relaliilor funciare de arendare a loturilor de pdmdnt din str. Uzinelor,
17 12 cu Societatea cognerciali,,PANILINO" S.R.L.".

7. Se solicitd Oficiului cadastral teritorial Chigin6u:
7.I. Operarea modificdrilor in documentalia cadastralS privind terenul
proprietate municipalS inregistrat anterior (numdrul cadastral 0100307678).
7.2. La inregistrarea contractului de vdnzare-cumpdrare al terenului at'erent,
sd avizeze in scris proprietarul de teren asupra restricliilor privind folosirea
terenului.

8.

Inspectoratul fiscal de stat Chiqindu
impozitul in modul stabilit.

va percepe de la

cumpdrdtor

9. Viceprimarul de ramuri al municipiului Chiginau va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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SECRETAR AL CONSILIULUI
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PLANUL
Aferent obiectivului privat al:
,r,::::\;\

acceptat pentru privatizare prin vdnzare-cumpdrare

situat in sectorul: Ciocana, str. lJzinelor, lT/2
Aria lotului'. o.o7 ha
al municipiului Chigindu

lvan Carpov
Nicolae Crdciun

SECRETAR

