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                                                                       DECIZIE 

Nr.2/                                                                                                      din 2020 

Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare  

pentru vînzarea terenului cu nr. cadastral 3147107002 

 şi S – 2,1956  ha .  

În temeiul art. 14 alin (2) lit. ( b ), art. 19 alin. ( 4) , art. 22 (1)din  Legea nr. 436/2006   

privind administraţia publică locală  , Legea nr. 1308/1997  privind preţul normativ şi modul de 

vînzare-cumpărare a pămîntului  , H.G. nr. 136 /2009  cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind licitațiile cu strigare și cu reducere, avînd în considerație avizul comisiei consultative 

Drept, Disciplina , Invățămînt , Protectie Sociala , Culturii și Sport , Activități Social Culturale , 

Turism și Culte , Consiliul comunal Pașcani  

                                                                      DECIDE: 

1.În scopul încheierii a unui contract de vînzare -cumpărare, se permite expunerea la licitație ,  

după cum urmează; 

1.1. Bun imobil , teren cu nr. cadastral 3147107002  şi S – 2,1956  ha mod de folosinţă ,, 

neproductive,,  amplasat în  extravilanul s.Paşcani  , rl. Criuleni la preţul iniţial care va fi  indicat 

în raportul de evaluare .  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul pentru reglementarea 

regimului proprietăţii funciare .  

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se desemnează dl. Vasile Gîrbea – primarul com. 

Pașcani. 

  

 

 

Președinte  al  ședinței                                                   

Secretar al Consiliului local                                         Rodica RĂILEANU  
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Nr . 2/                                                                                               din 2020 

 Cu privire la expunerea la licitaţie cu reducere   

 pentru vînzarea- cumpărarea  bunului imobil  

construcţie bloc locativ cu nr. cadastral 3147110.217.01  

şi S- 570 m.p şi a terenului aferent cu S- 0,2402 ha .          
În temeiul art. 14 alin (2) lit. b), art. 77 alin (3)  din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală; art.4 ,pct.1, lit.g) din Legea nr. 435 /2006 privind descentralizarea administrativă, art. 3,( 

alin. 3); art. 9( alin. 9) din  Legea nr. 1308/1997, privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 

pămîntului,  pct. 23 , pct. 24 din H. G.  nr. 136/2009 cu privire  la aprobarea Regulamentului privind 

licitaţiile cu strigare şi cu reducere , art.5 din Legea nr. 989 /2002 cu privire la activitatea de evaluare 

,decizia  nr. 1/11/ 2018 cu privire la expunerea la licitaţie pentru vănzarea  cumpărarea bunului imobil 

construcţie bloc locativ cu nr. cadastral 3147110.217.01.şi S -  570 m.p. şi a terenului aferent cu S-  

0,2402 ha, decizia nr. 02/06/ 2018 cu privire la operarea unor modificări în decizia nr. 01/11 din 

09.02.2018 cu privire la expunerea la licitaţie pentru vănzarea  cumpărarea bunului imobil construcţie 

bloc locativ cu nr. cadastral 3147110.217.01.şi S -  570 m.p. şi a terenului aferent cu S-  0,2402 ha, 

examinînd informaţia prezentată de către primarul com. Paşcani ,  avizul comisiei de specialitate  Drept 

,Disciplină, Învăţămînt,Protecţie  Socială , Cultură şi Sport , Activităţi Social Culturale , Turism şi Culte  

,Consiliul comunal Paşcani 

DECIDE: 

1. Se aprobă expunerea la licitaţie cu reducere  pentru vînzarea –cumpărarea  bunurilor  imobile :  

 Bun imobil teren  mod de folosinţă  ,, pentru construcţii,, cu nr. cadastral 3147110217 cu S -  0,2402 ha 

situat în intravilanul s. Paşcani , rl. Criuleni pe care este amplasat bunul imobil construcție modul de 

folosinţă ,,bloc locativ,, proprietate  a administrației publice locale cu suprafața  570 m.p., nr. cadastral 

3147110.217.01 situată pe str. Alexandru Donici , nr. 27 la preţul  iniţial 454441,23 lei .  

2.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează   dl. Cernişov Mihail , specialist.  

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama d-luiVasile Gîrbea  –primarul   com. 

Paşcani. 

 

Preşedinte al şedinţei 

Secretar  al Consiliului                                               Rodica RĂILEANU                              
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