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DECIZIE  nr. 1/ 
                                              din   16 februarie   2018                                   Proiect 

                                                                                                                    
 

Cu privire la modificarea  

Deciziei Consiliului raional 

nr. 4/16.5 din 24 noiembrie 2017 
 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 

modificările ulterioare, luînd în considerație demersul Serviciului cadastral 

Strășeni nr.11/35c-07/3 din 04 ianuarie 2018, examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

     1. Se aprobă modificarea ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 

4/16.5 din 24 noiembrie  2017 „Cu privire la privatizarea locuinţei”, după cum 

urmează: 

numărul cadastral 8001112494.02.03 se substituie cu numărul cadastral 

8001120494.02.003.  

           2. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

preşedintelui raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                     

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                           Nina RUSU 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                I. Malic 



                                                Notă informativă 
 

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 

4/16.5 din 24 noiembrie 2017.” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Serviciul juridic în baza demersului 

dnei Nadejda Pădure privind modificarea numărului cadastral așa cum la eliberarea 

actelor pentru privatizarea apartamentului nr.3, situat pe str - la 1 Mai nr.18 de 

către Serviciul Cadastral teritorial Strășeni a fost comisă o greșeală la indicarea 

acestuia în Certificatul - Caracteristică. 

 Conform legislaţiei în vigoare la perfectarea actelor notariale privind privatizarea 

spaţiului locativ posesorilor li se solicită decizia Consiliului raional.  

Astfel pentru a putea perfecta contractului de vînzare- cumpărare, 

transmitere - primire în proprietate privată şi autentificarea lui notarială este nevoie 

de a modifica Decizia sus menționată.  

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

           Proiectul de decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă. 

 

 

 

Șeful Serviciului juridic 

 

Malic Ion 


