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DECIZIA Proiect
nr. 01/ O f  

din 25.01.2023

Cu privire la încuviinţarea asupra 
transmiterii în subarendă a terenului 
cu nr. cadastral

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din legea privind descentralizarea administrativă nr. 
435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 
din 28.12.2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 1304 din Codul 
Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06. 2002, examinând cererea arendaşului

privind acceptul de darea în subarendă a terenului cu nr. cadastral cet.
Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A încuviinţa arendaşului darea în subarendă a terenului cu nr. cadastral
situat în str. Decebal, deţinut în arendă în temeiul contractului cu nr. 

din până la expirarea contractului de arendă.

2. Arendaşul: este obligat:
2.1 Să încheie un contract separat, contract de subarendă, cu subarendaşul cet.

a.n domiciliată în or. în
caz de nerespectare a acestei obigaţii arenda va fi rezoluţionată, iar terenul restituit.

2.2 Să indice în contractul de subarendă a terenului informaţii despre contractul de 
arendă, şi prezenta Decizie.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

4. Decizia se va publica în Registrul de s ta ţjO c te lo / locale, pe pagina oficială a Primăriei 
oraşului Cimişlia şi adusă la cunoştinţă j$ţsoaneppr vizate.

Proiect iniţiat de primar
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Notă informativă
la proiectul de decizie nr. 01/  O jT  din 25.01.2023 

Cu privire la încuviinţarea asupra transmiterii în subarendă a terenului cu nr. cadastral

în legătură cu faptul că cet. a înstrăinat casa de locuit ce-i aparţinea cu drept
de proprietate din str. Decebal, amplasat adiacent terenului proprietate publică deţinut în arendă 
de aceasta cu nr. cadastral , în temeiul contractului de arendă cu nr. din

în scop de amenajare, şi din motivul că ultima nu are interes de a-1 întreţine în 
continuare, solicită acceptul de a transmite în subarendă terenul actualilor proprietari ai casei de 
locuit, care este cet. domiciliată în or. Cimişlia, str. V.

Specialist principal
pentru reglementarea proprietăţii funciare Ana DURLESCU


