
   REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                                            
                                                      DECIZIE nr. 3/ 

                        din 17 august 2018 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei 

Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 30 mai 2012                  

  

        În temeiul prevederilor art. 43 și art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative, Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 121-XVI din 

04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu 

modificările ulterioare, Deciziei Consiliului comunei Pănășești nr. 2/1 din 23 

martie 2018 ”Cu privire la transmiterea bunurilor imobile a terenurilor și 

construcțiilor”, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 1/25 din 24 februarie 2017 

”Cu privire la vînzarea bunului prin licitație”, examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 

din 30 mai 2012 ,,Cu privire la Lista bunurilor imobile proprietate a unității 

administrativ-teritoriale de nivelul doi”, după cum urmează: 

-  În Anexa deciziei ,,Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-

teritoriale de nivelul doi”, compartimentul – Aparatul președintelui raionului 

       - se exclude poziția 10, cu următorul conținut: 

 
10. 

 

Boxă  

2 locuri 

 

S. Lazo, 2 

 

8001107282 

 

227,7 m2 Aparatul 

Președintelui 

 

- 

 

 - se completează cu pozițiile 10, 11 și 12, cu următorul conținut: 

 

10. 

 

Teren 

 

s. Pănășești 

 

80282011207 

 

2,3652 ha 
 

Aparatul 

Președintelui 

 

 

- 

11. 

 

Teren 

 

s. Pănășești 

 

80282011352 

 

0,8436 ha 

 

Aparatul 

Președintelui 

 

 

- 

12. Vestiar cu 

scenă 

(construcție 

nefinalizată) 

 

s. Pănășești 

Fără număr 

cadastral 
225,0 m2 

Aparatul 

Președintelui 

 

 

- 

      

     



     3.   Se pune în sarcina Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru din 

cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale înregistrarea 

bunurilor imobile în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului (N. Budu).  

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                        

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU 
 

 
 
VIZAT: 

 

Serviciul juridic                                                                           I. Malic 
Vicepreședintele raionului                                                           N. Budu             

Direcția economie, construcții  

și politici investiționale                                                               N. Sîrbu   

Serviciul agricultură, relații funciare 
și cadastru din cadrul Direcția economie,  

construcții și politici investiționale                                              V. Borș                                                                                                               



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional Strășeni 

nr. 2/26 din 30 mai 2012 
 
 

I.      Condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

           Prezentul proiect a fost elaborat de către Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru din 

cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale în scopul modificării și completării 

Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 30 mai 2012 ”Cu privire la Lista bunurilor imobile 

proprietate a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi”. 

 Dat fiind faptul, că prin Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 1/25 din 24 februarie 2017 Cu 

privire la vînzarea bunului prin licitație, garajele (boxă 2 locuri) cu nr. cadastral 8001107282, 

amplasate pe adresa or. Strășeni. str. S. Lazo, 2 au fost expuse și vîndute prin licitație, acest bun se 

exclude din Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi. 

Prin Decizia Consiliului comunei Pănășești nr. 2/1 din 23 martie 2018 ”Cu privire la 

transmiterea bunurilor imobile a terenurilor și construcțiilor”, au fost transmise, cu titlu gratuit, două 

terenuri și o construcție nefinalizată (vestiar cu scenă) în  proprietatea publică a unității administrativ 

teritoriale de nivelul doi, pentru construcția unui complex sportiv raional în s. Pănășești. Prin urmare 

este necesar de inclus aceste bunuri în Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-

teritoriale de nivelul doi, pentru a putea fi gestionate după destinație.    

În temeiul Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale și Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice, de atribuțiile Consiliului raional ține întocmirea și aprobarea listei bunurilor 

proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi.                

II.        Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect prevede luarea la evidență a bunurilor transmise și utilizarea ulterioară a 

acestora.        

III. Fundamentarea economico – financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

IV. Impactul proiectului     

    Proiectul va avea un impact semnificativ dat fiind faptul că va fi construit un complex sportiv 

raional în vederea  dezvoltarea culturii fizice și sportului.  

V.        Consultarea publică a proiectului  

    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 Transparență decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.  

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

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

 

Șef al Serviciului agricultură,  

relații funciare și cadastru 

din cadrul Direcției economie, 

construcții și politici investiționale                                                        Valeriu BORȘ 

http://www.crstraseni.md/

