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DECIZIA Proiect
nr. 7/4

din/#11.2021

Cu privire la modificarea clauzelor 
contractului de arendă

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, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2), lit. g) din Legea cu privire la actele 
normative, nr. 100 din 22.12.2017, art. 1291 alin. (1), art. 1304 din Codul Civil al RM nr. 1107 
din 2002, Decizia Consiliului nr. 9/16 din 23.12.2020 “Cu privire la vânzarea-cumpărarea, 
arenda terenurilor publice”, examinând cererea arendaşului cet. privind
modificarea clauzelor contractului de arendă nr. din , pentru terenul agricol,
proprietate publică a oraşului Cimişlia, cu suprafaţa de 0,50 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
contur nr. , în scopul de a aplica la proiecte investiţionale, a obţine subvenţii din partea 
statului, cât şi pentru mărirea volumului investiţiilor la ferma deţinută autorizat şi dezvoltării 
activităţii sale pe piaţa locală, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A accepta solicitarea arendaşului privind modificarea clauzelor
contractului de arendă nr. pentru terenul agricol (păşune), cu
suprafaţa de 0,50 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, contur nr. cadastral

, în partea ce ţine, după cum urmează:
1.1. De a modifica termenul de arendă din „5 ani” cu „10 ani”.
1.2. De a-i încuviinţa darea în subarendă, subarendaşului , cod fiscal

, administrator , cu sediu or. Cimişlia, ,
, până la expirarea contractului de arendă.

2. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl 
Sergiu Andronachi.

3. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI 

Ion SECARĂ
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Notă informativă
Ia Proiectul de Decizie nr. 7/4 din $?'.11.2021 

“Cu privire Ia modificarea clauzelor contractului de arendă”

în scopul dezvoltării activităţii sale (de crescător de animale, de vânzarea producţiei) pe 
piaţa locală, fermierul , vine cu rugămintea către Primărie şi Consiliul
orăşenesc, în calitatea sa de arendaş, în baza cererii depuse, de a modifica termenul de arendă a 
contractului încheiat la data de 19.02.2021, pentru terenul public, destinaţia agricol (păşune), cu 
suprafaţa de ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, contur , nr. cadastral 
din „5 ani,, cu „10 ani,,, şi a-i da dreptul la darea în subarendă a acestuia, întrucât nu întruneşte 
anumite condiţii în conformitate cu Legislaţia în vigoare, pentru a putea beneficia de subvenţii 
din partea statului (de plăţi directe pe cap de animal).

Prin urmare, în vederea susţinerii producătorului agricol local, se propune Consiliului, a 
satisface cererea arendaşului , şi anume:

De a modifica termenul de arendă a contractului din , pentru terenul
agricol (păşune) cu suprafaţa de ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, contur 
nr. cadastral , din „5 ani” cu „10 ani”.
De a-i încuviinţa darea în subarendă a terenului supra indicat, subarendaşului

„ până la

Ana DURLESCU
/

, administrator
expirarea contractului de arendă.

Specialist principal pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare
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