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                                            PROIECT DE DECIZIE 

Nr.                                                       din    02 iulie 2020 
Cu privire la prelungirea contractului de                                                                       
arendă a bunului cu numărul cadastral 0124308314 
   Ca urmare a examinării cererii și a actelor prezentate de arendașul Graur 
Dumitru, privind prelungirea contractului de arendă nr. 70 din 1 decembrie 
2004, în conformitate cu art.27 și art.41, Cod Funciar, al Republicii Moldova 
nr.828/1991, art.1291 alin.1, art.1292 alin.1,2,3, având în vedere Decizia 
Consiliului sătesc Ghidighici nr.3/7 din 27.06.2014 „Cu privire la rezilierea 
contractului de arendă a terenurilor nr.70 din 01.12.04” în care a fost indicat 
greșit numărul cadastral 0124308314, în conformitate cu prevederile art.62-
64 și a din Legea nr. 100/2017 privind actele normative, în temeiul art.14, alin 
(2), lit. b),c), art.19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 
,,Privind administrația publică locală", Consiliul sătesc Ghidighici DECIDE: 

 
1. Se modifică punctul 1 și 2 al Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici 

nr.3/7 din 27.06.2014 „Cu privire la rezilierea contractului de arendă a 
terenurilor nr.70 din 01.12.04” după cum urmează:  

1.1 Se împuternicește Primarul satului Ghidighici, Ion Begleț cu dreptul 
de a iniția procedura de reziliere a contractului de arendă a 
terenurilor nr.70 din 01.12.04 încheiat între primăria Ghidighici și 
Graur Dumitru, și anume pentru Terenul cu numărul cadastral 
0124308315. 

1.2 Se expune la licitație pentru obținerea dreptului de încheiere a 
contractului de arendă a terenului din fondul apelor cu numărul 
cadastral 0124308315, suprafata de 0,45 ha. 

2. Se prelungește Contractul de arendă nr.70 din 01.12.2004 pentru 
terenul 0124308314 cu suprafața de 0.7732 ha, amplasat în s. Ghidighici, 
extravilan, pe un termen de 30 ani, din data expirării contractului precedent. 

3. Beneficiarul se obligă: 

3.1 Să perfecteze împreună cu Specialistul în reglementarea proprietății 
regimului funciar dl. Muștuc Vasile în termen de una lună, Acordul 
Adițional la Contractul de Arendă a terenului, nominalizat în pct. 1 al 
prezentei Decizii. 

http://www.ghidighici.md/
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение

Secretara Consiliu
Выделение



3.2 Să efectueze amenajarea complexă cu zone de odihnă a terenului 
arendat, precum și a celui adiacent. 

3.3 Să nu admită ridicarea construcțiilor sau schimbarea destinației 
terenului în lipsa autorizației respective, eliberate de către primăria 
s. Ghidighici. 

3.4 Să efectueze amenajarea unei zone publice de odihnă pentru 
locuitorii s. Ghidighici 

3.5 Se permită accesul la folosirea apei pentru adăpatul animalelor 
sălbatice și domestice întrun loc special amenajat.  

4. Specialistul în reglementarea proprietății regimului funciar dl. Muștuc 
Vasile va prezentă spre aprobare Primarului s. Ghidighici dl. Victor 
DURBALĂ, Acordul Adițional la Contractul de Arendă a terenului, 
menționat pct. 3.1 al prezentei Decizii și le va elibera arendașului în 
modul stabilit pentru înregistrarea în registru bunurilor imobile al 
Agenției servicii publice. 

5. Controlul asupra îndeplinirii deciziei în cauză se pune în sarcina Primarului. 

 

 

 

Președintele ședinței   
              
CONTRASEMNAT: 
Secretarul Consiliului local   Șcerbina Rodica 
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