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Proiect 

D E C I Z I E  Nr.4/7 

din 16 iulie 2019 

 

Cu privire la aprobarea procesului-verbal  

de licitație din 23.05.2019      

 

       În temeiul art.14(2) lit.c, a legii ”Privind administrația publică locală” nr.436-XVI din 

28.12.2006, Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2019 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere” şi necesitatea de a examina 

procesul-verbal nr.1.3 privind rezultatele licitaţiei a şedinţei comisiei de licitaţie din 23.05.2019 

şi de a încheia la notar contractul de vînzare-cumpărare a terenului cu nr. cadastral 3818122342, 

modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,09 ha, a terenului cu nr. cadastral 3818122346, 

modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,0751 ha, a terenului cu nr. cadastral 3818122348, 

modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,0961 ha situat în extravilanul s.Coşniţa, avînd în 

vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate din 16.07.2019, Consiliul comunei Coșnița  

DECIDE :   

 
1. Se aprobă procesul-verbal nr.1.3 privind rezultatele licitării din 23.05.2019.  

2. Preţul de expunere în vînzare-cumpărare: 

-a terenului cu nr. cadastral 3818122342, modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,09 ha, 

situat în extravilanul s.Coşniţa este de 1089,94 lei. 

-a terenului cu nr. cadastral 3818122346, modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,0751 

ha situat în extravilanul s.Coşniţa este de 909,50 lei. 

-a terenului cu nr. cadastral 3818122348, modul de folosinţă-grădină cu suprafaţa de 0,0961 

ha situat în extravilanul s.Coşniţa este de 1163,82 lei. 

3. Preţul de vînzare a bunurilor specificate la pct.2 este în valoare de: 

-1634,91 lei (una mie șase sute treizeci și patru lei și nouăzeci și unu de bani) 

-1364,25 lei (una mie trei sute șasezeci și patru lei și douăzeci și cinci bani) 

-1745,73 lei (una mie șapte sute patruzeci și cinci lei și șaptezeci și trei bani) 

4. Cumpărătorul a terenurilor cu nr. cadastral 3818122342, modul de folosinţă-grădină cu 

suprafaţa de 0,09 ha, a terenului cu nr. cadastral 3818122346, modul de folosinţă-grădină cu 

suprafaţa de 0,0751 ha, a terenului cu nr. cadastral 3818122348, modul de folosinţă-grădină 

cu suprafaţa de 0,0961 ha situat în extravilanul s.Coşniţa, este domnul Stasev Alexandru, 

domiciliat în raionul Dubăsari, com.Coşniţa, care va achita preţul licitat în sumă de: 

-1634,91 lei (una mie șase sute treizeci și patru lei și nouăzeci și unu de bani) 

-1364,25 lei (una mie trei sute șasezeci și patru lei și douăzeci și cinci bani) 

-1745,73 lei (una mie șapte sute patruzeci și cinci lei și șaptezeci și trei bani) 

5. Controlul asupra executării  prezentei decizii se pune în sarcină primarului com.Coșnița dlui. 

Gafeli Alexei. 

Au votat:  

Preşedintele şedinţei  

Secretarul Consiliului                                              Ina Danilov  

comunei Coşniţa                    
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