Republica Моldоvа

W

Сопsiliul М uпiсiраl Uпghепi

3600, str. NalionalД 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24,З7, tax. (236) 2.31.8l, anticameraprimaria@gmail.com

DECIZIE пr. 1/25
din 11.0з.2022
Сч privire la inaintarea sрrе adjudecare а dreptului
de loca{iune рriп licita{ie,,cu strigare" а bunurilor imobile proprietate рuЬliсй

in terneiul art. 14 alin. (2) lit. d) - с),

(4) din

Legea пr. 436-XVI din
28.|2.2006 privind administra{ia publicй localй, art.4 alin. (l) lit. g) din Legea пr.435 din
28,12.2006 privind descentralizarea administrativй, аrt. 10 alin. (7) din Legea пr. l2l-XVI din
04.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietй{ii publice, аrt. l0 din Codul Fuпсiаr,
Legii cadastrului bunurilor imobile пr. l 543-XIII din 25.02.1998; art. 4 alin. ( l ) qi (2) din Legea
privind prelul normativ qi rTodul de чбпzаrе-сumрйrаrе а pйmAntului nr. I308-XIII din
25.0'7.1997, cu modificйrile ulterioare, Regulamentului privind licitatriile cu strigare qi cu
rеduсеrе, aprobat prin Ноtйrбrеа Guvernului Republicii Moldova пr. 136 din 10.02.2009,
examinind nota inforrnativб prezentatй, Consiliul Municipal
art. '7'7

alin

DECIDE:
1. Se ассерtй inaintarea spre licita(ie,,cu strigare" adjudecarea dreptului de localiune ре
un tennen de 35 luni а bunului imobil - iпсйреrе nelocativб proprietate publicй а municipiului
Ungheni de domeniu public cu suprafala 305,8 m.р., Sala de ceremonii din cadrul construc{iei
920l l03.365.01 (clёdirea Palatului de Culturй) amplasatй in municipiului Ungheni ре strada
Nicolae Bйlcescu пr. 9, destinalia fuпсliопаlй - prestйri servicii de аgrеmепt pentru copii.
1.1 Se stabileEte plata апuаlй de chirie pentru bunul adjudecat in conformitate cu Legea

de stat pentru anul in curs Ei plata serviciilor comunale сопfоrm facturilor,
proporfional la suprafala ocupatё.
2. Рrimаrul rTunicipiului Ungheni va institui comisia ;i va organiza desйýurarea licitaliei
,,cu strigare" de adjudecare а dreptului de localiune а Ьuпurilоr proprietate publica acceptate,
conform legislaliei in vigoare.
3. Comisia de licita{ie va stabili prefurile iniliale de adjudecarea dreptului de localiune 9i
publica
va
comunicatul inforrnativ iп Monitorul Oficial ;i ziarul local.
4. Se imputerniceqte primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru АmЬrоs de а sеmпа
contractele de localiune cu pentru bunurile adjudecate iп urmа petrecerii licitaliei.
atribuie primaruIui municipiului,
5. Controlul executбrii prezentei decizii
dlui Alexandru Ambros.
bugetului
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