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DECIZIA № 3/11
din ________ 2019
"Cu privire la rezilierea contractului de arendă ”
Având în vedere cererea cet.Railean Vasile , privind rezilierea contractului de
arendă a bunului imobil cu nr.cadastral 8901107180, lot de teren cu suprafața de
11,3652 a cu modul de folosință fondul apelor în temeiul art.875-910 din Codul Civil
al Republicii Moldova conformitate cu prevederile art.39 al Codului Funciar al
Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991, art.14 alin (1), (2) lit.b) c), 77 alin (2) al
Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art 4 alin. (1) lit
g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435- XVI din 28.12.2006
art.(1) alin (6), 9, al Legii privind proprietatea publică a unităților administrativ
teritoriale nr 523 din 16.07.1999, art9 alin (1),(2) a Legii privind administrarea și
deetizarea proprietății publice, nr.121 din 04.04 006, având în vedere avizul pozitiv al
Comisiei de specialitate pentru economie-buget , finanțe și administrarea domeniului
public din -_________ 2019, Consiliul orăşenesc Teleneşti
DECIDE:
1. Se reziliează contractul de arendă nr. 6353 din 22.08.2016 încheiat cu cet
railean Vasile privind arenda bunului imobil cu nr.cadastral 8901107180, lot de
teren cu suprafața de 11,3652 ha cu modul de folosință fondul apelor
2. Se obligă autoritatea executivă a administrației publice locale să întreprindă
acțiunile respective privind perfectarea acordului de reziliere a contractului de
arendă nr.6353 din 22.08.2016, restituirea terenului nominalizat în baza actului
de predare-preluare și radierea înscrierii dreptului de arendă manționat din
Registrul bunurilor imobile de la I.P.”Agenția Servicii Publice” .
3. Se obligă cet Railean Vasile în termen de o lună din momentul apobării
prezentei decizii :
 Să semneze acordul de reziliere a contractului nr. 6353din 22.08.2016;
 Sî restituie terenul arendat cu nr.cadastral 8901107180, cu suprafața de
11,3652 ha în baza actului de predare-preluare a terenului;
 Să depună acordul privind radierea încrierilor a dreptului de arendă
menționat din Registrul bunurilor imobile a I.P.”Agenția Servicii Publice”
( OCT Telenești ).
4. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii revine primarului
orașului dl Vadim Lelic.
Au votat: Pentru –; Contra – ; S-au abtinut – .
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