RерuЬliса Моldоvа
С oпsiliul

М uпiсiраl U ngh епi

DECIZIE пr.
din

7/13
17.12.202l

Cu privire la adjudecarea dreptului de loca{iune
prin licita{ie,ocu strigare" а Ьuпurilоr imobile proprietate publici

|n temeiul art. 14 alin. (2), lit. d)-c), art. '77 alin. (4) din Legea Пr. 436-XVI din

art.4,
28.|2.2o06privind administra{ia publica localб cu modific[rile qi completбrile ulterioare,
alin. (1) lit. е) din Legea пr.4з5 din 28.12.2006cu privire la descentra|izarea administrativй,
а
art. 4 urin. (r) ýi (2' din Legea privind prelul normativ 9i modulde чiпzаrе-сumрёrаrе
pбmintului ni. 1з08-хпI din 25.07.|gg7, сч modificбrile ulterioare, Regulamentul privind
iicitaliile cu strigare qi cu rеduсеrе, aprobat prin Hotйrirea Guvernului Republicii Moldova
пr. 136 din 10.02.20О9, Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:
de localiune ре
1. Se accept1 inaintarea Spre licitalie ,,cu strigare" adjudecarea dreptului
iпсёреrе nelocativб proprietate publicб а
(trei) ani а bunului imobil

-

uп termen de З

clёdirii
municipiului Ungheni de domeniu public cu suprafala 15,40 m.р., bir.3l7, din cadrul
spalii
Palatului de Culturб din mun. Ungheni, пr. cadastra| 92011033б5, destina{ia funclionalб -

utilizate de organiza{iile obEteqti аlе persoanelor cu dizabilitE{i.
cu Legea
1.1. Se stabileEte plata апuаlй de chirie репtru bunul adjudecat in conformitate
anul in curs qi plata serviciilor comunale сопfоrm facturilor,
stat

bugetului

de

репtru

propor{ional la suprafa{a ocupatё.
licitaliei
2. Рrimаrul municipiului Ungheni va institui comisia qi va organiza dеsйýчrаrеа
а bunurilor proprietate publicё, сопfоrm
,,cu strigare" de adjudecare а dreptului de localiune
legisla{iei in vigoare.
qi va publica
3. Comisia de licitalie va stabili pre{ul de adjudecare а dreptului de loca{iune
comunicatul informativ in Monitorul oficial ;i presa local.
4. se imputerniceqte primarul municipiului ungheni, dl Alexandru Ambros de а semna
contractul de localiune, in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare,
executйrii prezentei decizii Se atribuie primarului municipiului,

5. Controlul

dlui Alexandru Ambros.
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