
DECIZIE nr. proiect 

din 2020 

or.Rezina. 

 

„Cu privire la expunerea la licitaţia publică de vînzare - cumpărare a 

unor bunuri imobile proprietate publică din domeniul privat al orașului Rezina” 

    

  Examinînd nota informativă a primăriei or.Rezina, în temeiul art.14 ain.(2) lit.d) din 

Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.9 din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi reducere, consiliul orăşenesc 

Rezina, raionul Rezina, 

 DECIDE: 

 

1. Se expun la licitaţia publică de vînzare cumpărare bunurile imobile proprietate publică din 

domeniul privat al orașului Rezina după cum urmează: 

Lotul nr.I  

 

Nr/

o 

Denumirea imobilului Nr. cadastral Supr.m.p Adresa poştală 

 1  Construcție  nefinalizată  6701206.023.01   1664,0  or.Rezina str Dacia nr.40 

2 Construcție  nefinalizată 6701206.023.02 19446,8 or.Rezina str Dacia nr.40 

3 Construcție  nefinalizată 6701206.023.03  4363,2 or.Rezina str Dacia nr.40 

4 Construcție  nefinalizată 6701206.023.04 1244,45 or.Rezina str Dacia nr.40 

5 Construcție  nefinalizată 6701206.023.05 338,6 or.Rezina str Dacia nr.40 

6 Construcție  nefinalizată 6701206.023.06 216,00 or.Rezina str Dacia nr.40 

Lotul nr.II   

Nr/

o 

Denumirea imobilului Nr. cadastral Supr.m.p Adresa poştală 

 1  Construcție     6701206.007.01   450,4  or.Rezina str 27 August 

1989,64 

 2. Comisia de licitație instituită prin decizia consiliului orășenesc nr.9/9 din 09.12.2019 

va asigura organizazarea și desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare, va stabili preţul iniţial 

de expunere și taxa de participare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv străine și apatrizi, 

modul și termenele de achitare a costului. 

           3. Se stabileşte că cîştigătorul licitaţiei va achita în bugetul oraşului toate cheltuielile 

suportate  pentru pregătirea bunului imobil către licitaţie. 

            4. Primarul oraşului va asigura executarea prezentei decizii. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul 

www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                                      

Secretarul consiliului orăşenesc                                                                   Lilia Răileanu 

 

Coordonat: 

primarul or.Rezina                                                                                      Simion Tatarov 

architect șef                                                                                                  Anisia Udrea 

Executor, specialist principal                                                                      Oxana Purice 

http://www.actelocale.gov.md/

