
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

        
                                                         

                                 DECIZIE nr.4 / 

                          din 23  noiembrie  2018                                   Proiect 
 

Cu privire la trecerea unor bunuri din  

domeniul public în domeniul privat                                                            

 

     În conformitate cu prevederile art. 14, alin(3), art. 43 și art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 16 alin. (1), lit. (f) al Legii nr. 29 din 5 aprilie 2018 privind delimitarea 

proprietății publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. (b) din 

Legea nr. 121 - XV din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, Codul funciar nr. 828 – XII din 25 decembrie 

1991, cu modificările şi completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă trecerea din domeniul public al raionului în domeniul privat al acestuia: 

-   terenul cu nr. cadastral 8001107.283, suprafața de 0,0243 ha, amplasat în mun. 

Strășeni, str. S. Lazo, 2A; 

-  construcția cu nr. cadastral 8001107.283.01, suprafața 115,3 m2, mun. Strășeni, str. 

S. Lazo, 2A; 

-   terenul cu nr. cadastral 8001107.153, suprafața de 0,0388 ha, amplasat în mun. 

Strășeni, str. S. Lazo, 4. 

       2. Se pune în sarcina Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru 

din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale, efectuarea modificărilor 

documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentului act normativ în vigoare.  

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului  

Strășeni (M. Popa). 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 
 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                                      Ion Malic 

Direcției economie,                                                      

construcții și politici investiționale                                        Nicolae Sîrbu  

Serviciul administrarea patrimoniului, 

relații funciare și cadastru                                                      Valeriu Borș 

Contabil șef al Aparatului președintelui             Veronica Gobja           



Notă informativă 

la proiectul de decizie ”Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public 

în domeniul privat” 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru din cadrul 

Direcției economie, construcții și politici investiționale. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite  

Prezentul proiect de decizie este elaborat în scopul trecerii din domeniul public în 

domeniul privat a imobilelor amplasate în mun. Strășeni, str. S. Lazo, 2A și S. Lazo, 4. 

Construcțiile nominalizate sînt vechi, conform dosarelor tehnice, ambele au fost 

construite în anul 1950. La momentul actual nu se utilizează conform destinației, din care 

motiv  degradează, întreținerea lor necesită mari cheltuieli. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 Principala prevedere a proiectului de decizie constă în trecerea terenurilor cu nr. nr. 

cadastrale 8001107.283 și 8001107.153 și construcțiile de pe aceste terenuri, proprietate 

a raionului, amplasate în mun. Strășeni, str. S. Lazo, 2A și S. Lazo, 4 din domeniul public 

al unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în domeniul privat al acestuia, 

pentru a putea fi înstrăinate.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

     Implementarea prezentului proiect de decizie necesită cheltuieli financiare în sumă 

de 200 lei, pentru eliberarea informației din Registrul bunurilor imobile.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Prezentul proiect se încorporează în sistemul actelor normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

      În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 

decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie ”Cu privire la trecerea 

unor bunuri din domeniul public în domeniul privat” a fost avizat de către Serviciul 

juridic, Direcția economie, construcții și politici investiționale și contabilul - șef al 

Aparatului președintelui raionului. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 

raional  www.crstraseni.md, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări 

publice ale proiectelor. 

7. Constatările expertizei juridice 

 În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative prezentul proiect a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, 

subdiviziune a Consiliului raional. 

Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Șeful Serviciului administrarea patrimoniului, 

relații funciare și cadastru                                                         Valeriu BORȘ  
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