
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

              

                                                                                                    

DECIZIE nr. 5/ 

din 21  decembrie  2018 

                          
Cu privire la vînzarea bunurilor, prin licitaţie   

                                                                                                                          PROIECT 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 121 - XV din 04 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin. (1) lit. e), art. 77 al Legii nr. 

436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările 

ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,   
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se expun la vînzare prin licitaţie cu strigare bunurile,  proprietate a raionului: 

- construcție cu suprafaţa totală de  115,3 m.p., număr cadastral 8001107283.01 și 

teren cu suprafața de 0,0243 ha, număr cadastral 8001107283, situat în municipiul 

Străşeni, str. Serghei Lazo nr. 2A, preţ iniţial 111 100,00 lei;  

- construcție cu suprafaţa totală de  250,7 m.p., număr cadastral 8001107153.01 și 

teren cu suprafața de 0,0388 ha, număr cadastral 8001107153, situat în mun. 

Străşeni, str. Serghei Lazo nr. 4, preţ iniţial 236 500,00 lei. 

     2.  Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 

2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, 

modificată prin Decizia Consiliului raional nr. 6/7 din 25 august 2015, organizarea 

procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea 

comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

     3.  Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu strigare și cu 

reducere în calitate de licitant. 

     4.  Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să semneze 

contractul de  vînzare-cumpărare a bunurilor imobile. 

     5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  

preşedintele raionului (Mihail Popa).   

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU 
 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                          Ion Malic 

Direcţia finanțe                                                           Vera Manoli 

Serviciul administrarea patrimoniului 

relații funciare și cadastru din cadrul 

Direcției economie, construcții și politici 

investiționale                                                                  V. Borș 

 
 



 
Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la vînzarea bunurilor prin licitație” 

 

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  
Proiectul de decizie ”Cu privire la vînzarea bunurilor prin licitație” este condiționat de situația creată cu 
imobilele 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 și degradează, întreținerea lor necesită mari cheltuieli și de aceea se 
propune comercializarea lor. 

Potrivit art. 9 din Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ 

teritoriale „Exercitarea dreptului de proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale constă în 

activitatea practică, desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte posesia, 

folosinţa şi dispoziţia proprietăţii publice locale în corespundere cu legislaţia”. 

Art. 10 alin. 4 din legea menţionată prevede că „Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile 

proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia”. 

Potrivit prevederilor art.  43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436 – XVI privind administraţia publică locală din 28 

decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în 

arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principala prevedere a prezentului proiect de decizie constă în expunerea la vînzare prin licitație cu strigare  

a bunurilor imobile compuse din construcții și terenuri amplasate în mun. Strășeni pe adresele nominalizate.  

Totodată proiectul de decizi prevede ca Comisia de licitație să organizeze procedura de licitație cu strigare în 

conformitate cu legislația în vigoare și cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

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 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 vînzarea bunurilor prin licitație”  a fost avizat de către 

Serviciul juridic, Direcția finanțe, Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru din 
cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale,  Secretarul Consiliului raional. 

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 anticorupție 

În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității 

82/25.05.2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 

Proiectul de decizie ” Cu privire la desființarea unei construcției” corespunde normelor juridice și nu conține 

elemente care ar favoriza corupția. 

8. 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 din cadrul Direcției 

economie, construcții și politici investiționale                              Valeriu BORȘ  
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