000231 65

P,P

GONSILIUL MUNIGIPAL GHI$INAU
DEGIZIE

*''

+lto-c

din P.( Jeom(z;e- &,o/J-

bu privire la Pivatizarea
terenului din str. Cetatea

J Alb6, 17 aferent obiectivului
privat al S. A. ,,SUCCES"

AvAnd in vedere cererea 9i actele depuse de cdtre S. A' ,,SUCCES" (cod
fiscal 1003600035196) cu privire la cumpSrarea terenului aferent obiectivului
privat, extrasul din Registrul bunurilor imobile 0100106430,in temeiul art. 4 (9)
qi anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.L997 ,,Privind prelul normativ 9i
modul de vAnzare-cumpdrare a pdmAntului", art. 9 (3) lit. b), art' 53 (3) lit' b)
din Legea nr.l1l din 04.05 .2007 ,,Privind administrarea qi deetatizarea
proprietafii publice", art.9 din Codul funciar al Republicii Moldova,
Regulamentului cu privire Ia vdnzarea-cumpdrarea terenurilor aferente, aprobat
pri,r Hotararea de Guvern nr. 1498 din 16,12.2008, art.14 (2) lit. b) - lit. e)'
arr. 19 (4) qi ar1.77 (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administralia publicd local6", Consiliul municipal Chiqindu DECIDE:

1.

Se stabilesc suprafala gi hotarele terenului din str. Cetate

a Alb6,

17 ,

necesar utilizdrii in procesul tehnologic aferent obiectivului privat (depozit) al
S. A. ,,SUCCES", conform planului-anexd.

Z.

Se acceptd vdnzarea terenului (cod cadastral 0100106430) aferent
imobilului din str. Cetatea Albb, 17, cu suprafafa de 0,0548 ha, la preful
normativ de 86008 lei, S. A. ,,SUCCES", conform planului-anexd.

3.

Curnpirdto.rul terenului se obligd:
3.1. Se achite arenda conform contractului nr' 646612014 din O7'07'2014
pAna la intrarea in vigo are a contractului de vAnzare-cumpdrare a terenului
aterent.

incheie cu Primdria municipiului Chigindu contractul de vAnzarecumpdrare a terenului cu achitarea prelului la o platd unicd gi sd-l autentifice
notarial in modul stabilit de legislalie.
3.3. Se solicite Direcliei funciare a Direcliei generale arhitecturd,
urbanism gi rela{ii funciare, in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale
a contractului de vdnzare-cumpSrare a terenului, trecerea in registrul cadastral al

3.2.

SA

delindtorilor de terenuri.
3.4. Se efectueze amenajarea complex6 a terenului privatizat qi celui
adiacent.

3.5. SA asigure accesul liber serviciilor municipale spre re{elele tehnice
aflate in limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru exploatarea gi
deservirea lor.

in

cazul construcliei sau reconstrucfiei, sd oblin[ certificatul de
urbanism de la Direclia generald arhitectur[, urbanism gi relalii funciare.
3.7. SA achite Inspectoratului fiscal de stat Chiginau impozitul p"
bunurile imobiliare in funclie de suprafala terenului.

3.6.

4.

La folosirea terenului, cumpdrdtorul este obligat sd asigure:
4.1. Accesul necondilionat al serviciilor specializate, pentru deservirea,
reconstruirea gi repararea obiectivelor de uz comun gi de infrastructurd tehnicS.
4.2. Respectarea strictd a normelor sanitare, antiincendiare gi urbanistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a
indicatoarelor de hotar qi de geodezie.
4.4. Neadmiterea ingr[dirii terenului, schimbdrii destinaliei lui sau
edificdrii construcfiilor in lipsa autorizaliei Primdriei municipiului Chigindu.

5.

Inspectoratul fiscal de stat ChiginSu va percepe impozitul funciar in
funcfie de suprafala terenului.

6.

Directia funciar[ a Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi relalii

funciare:

6.1. Va perfecta contractul de vdnzare-cumpdrare, cu prezentarea lui spre
aprobare Primdriei municipiului Chigindu.
6.2. in cazul in care din vina cumpdrdtorului contractul de vAnzarecumpdrare nu va fi incheiat in termenul stabilit, va prezenta Consiliului
municipal Chigindu propuneri pentru anularea prezentei decizii.
6.3. Va opera modificdrile respbctive in documentalia de cadastru.

nr' 4/18-13 din
Se abrogd decizia consiliului municipal chiginau
funciare de arend6 a lotului de
13.05 .2014,,Cu priuire la stabilirea relafiilor
p[mdnt din str. Cetatea Alba, l7 cu S' A' ,,SUCCES"'

7.

8.

Viceprimarul de ramura

al municipiului

chiginau va

asigura

controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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