
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                     DECIZIE nr. 4/ 

                                           din    23  noiembrie    2018  

                                                                                                 
Cu privire la completarea Deciziei 

Consiliului raional Străşeni 

nr. 2/26 din 30 mai 2012  

 

 În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46, ale Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, Legea nr. 121 

– XVI din 04 mai 2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 29 din 05 aprilie 2018, cu privire la delimitarea proprietăţii publice, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

1.  Se  aprobă completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012 

„Cu privire la Lista bunurilor imobile proprietate a unităţii administrativ-teritoriale de 

nivelul doi”, după cum urmează: 

- în Anexa  deciziei „Lista bunurilor imobile proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 

de nivelul doi”, poziţia Aparatul preşedintelui raionului se completează cu poziţia 11, cu 

următorul conţinut: 

 
 

11 

 

 

Construcţie cu suprafaţa 

de 459,5 m.p. şi anexa 

cu suprafaţa de 9,90 

m.p. amplasate pe 

terenul cu numărul 

cadastral 8015306487 

 

Strada 

Mecanizatorilor 

nr. 7, s. Cojuşna, 

raionul Străşeni 

 

 

 

 

 

 

Aparatul 

preşedintelui 

raionului 

Străşeni 

 

 

 

2.  Se pune în sarcina Serviciului administrarea patrimoniului, relaţii funciare şi cadastrul 

din cadrul Direcţiei economie, construcţii şi proiecte investiţionale, înregistrarea bunului în 

Registrul bunurilor imobile.  

     3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (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 

 
Avizat: 

Serviciul juridic                                                                  I. Malic 

Direcția economie, construcții                                           N. Sîrbu 

și proiecte investiționale  



 

NOTA  INFORMATIVĂ  

  la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la completarea Deciziei 

Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012” 

  

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

     Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Străşeni. 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

         Proiectul  deciziei ” Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni 

nr. 2/26 din 30 mai 2012” a fost elaborat în baza Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006, cu 

privire la administraţia publică locală, Legea nr. 523 din  16 iulie 1999, cu privire la 

proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale şi Legii nr. 29 din 05 aprilie 

2018, cu privire la delimitarea proprietăţii publice. Scopul acestui proiect de decizie 

constă în consolidarea imobilului în cauză prin delimitarea după apartenenţă şi 

înregistrarea în Registru bunurilor imobile. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect va suporta cheltuieli în partea înregistrării bunului 

în Registrul bunurilor imobile şi aducerii acestuia în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

IV. Impactul proiectului 

      Proiectul va avea un impact semnificativ în vedere posibilelor investiţii şi fondării 

unei instituţii publice, care va presta servicii de utilitate publică. 

         V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

     În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100 din  22 

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

completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012” a fost avizat 

de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Străşeni, Direcţia economie, 

construcţii şi proiecte investiţionale. Totodată  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 

239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost 



plasat pe pagina web a consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

 

VI. Constatările expertizei juridice 

Prezentul proiect de decizie este în concordanţă cu Legea nr. 436-XVI privind 

administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Legea nr. 523 - XV din 16 iulie 1999, 

cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 29 din 

05 aprilie 2018 cu privire la delimitarea proprietăţii publice şi Codului Funciar al 

Republicii Moldova. Proiectul de decizie a fost supus expertizei juridice Serviciului 

juridic din cadrul Consiliului raional Străşeni. Structura şi conţinutul actului corespund 

normelor de tehnică legislativă. 

 

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate 

pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

  

    Ion Malic, 

    Şef al Serviciului juridic  
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