
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                       

                                DECIZIE nr.  2/22
                      din 15 februarie  2019                                   

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 
nr. 1/2 din 15 februarie 2019                                                          

     În conformitate cu art. 43 i art. 46ș  ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia
publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  100/2017  cu
privire la actele normative, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă modificarea  Deciziei Consiliului raional nr. 1/2 din 15 februarie
2019 ” Cu privire la aprobarea documentelor de delimitare a unor terenuri proprietate
publică a unită ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”, după cum urmează:ț

 1)  denumirea  deciziei  va  avea  următorul  con inut:  ”Cu privire  la  delimitarea  iț ș
înregistrarea  terenurilor  proprietate  publică  a  unită ii  administrativ-teritoriale  deț
nivelul al doilea”; 
  2)  punctul  2. va avea următorul con inut: ” Se pune în sarcina  efului Serviciuluiț ș
administrarea  patrimoniului,  rela ii  funciare  i  cadastru  din  cadrul  Direc ieiț ș ț
economie, construc ii i politici investi ionale (V. Bor ) asigurarea înregistrării înț ș ț ș
registrul  bunurilor  imobile   a  bunurilor  imobile  delimitate,  proprietate  publică  a
raionului  Stră eni,  la  Serviciul  Cadastral  Teritorial  Stră eni  i  efectuareaș ș ș
modificărilor  documenta iei  cadastrale  în  conformitate  cu  prevederile  prezenteiț
decizii.”. 
     2.  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
Serviciul administrarea
patrimoniului, rela iiț
funciare i cadastru                                      V. Borș ș



Notă informativă
la proiectul de decizie

”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/2 din 15 februarie 2019”

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
Serviciul administrarea patrimoniului, rela ii funciare i cadastru din cadrul Direc iei  economie,ț ș ț
construc ii i politici investi ionale.ț ș ț
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț  
Proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/2 din 15 februarie
2019” este condi ionat de faptul că Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  ne-aț
recomandat să aprobăm documentele de delimitare a  terenurilor, iar Oficiul Teritorial Chi inău aș
solicitat să fie stabilit în decizie i înregistrarea bunurilor delimitate în registrul bunurilor imobile.ș
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principalele prevederi a prezentului proiect de decizie sunt: înregistrarea dreptului de proprietate
publică asupra unor bunuri de către unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea (raionul
Stră eni),  administrarea asupra bunurilor de către Aparatul Pre edintelui raionului.ș ș
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Prezentul proiect se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative, proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/2 din 15
februarie 2019”  a fost avizat de către Serviciul juridic, Direc ia economie, construc ii i politiciț ț ș
investi ionale i Secretarul Consiliului raional.ț ș
În scopul respectării  prevederilor Legii  nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizionalț
proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  a  consiliului  raional   www.crstraseni.md  la  directoriul
Transparen a decizională, sec iunea Consultări publice ale proiectelor.ț ț
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii 82/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie deț ț
către autor.
Proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/2 din 15 februarie
2019” corespunde normelor juridice i nu con ine elemente care ar favoriza corup ia.ș ț ț
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative prezentul proiect a fost
supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare i se propuneș
Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă.ș ș ț

eful Serviciului administrarea patrimoniului,Ș
rela ii funciare i cadastru                                         ț ș                    Valeriu BOR  Ș


