
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                                                     DECIZIE nr. 5/  

                                                din   21  decembrie   2018    

                                                                                                         

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului  

raional 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, Legea 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”, în poziţia Aparatul preşedintelui raionului se completează poziţia 13, cu următorul 

conţinut: 

 

13 

 

- Depozit pentru combustibil cu 

suprafața de 45,90 m.p.;  

- Garaj cu suprafața de 48,20 m.p.;  

- Depozit cu subsol cu suprafața de   

35,60 m.p. 

- Garaj pentru autobus cu suprafața de 

42,60 m.p.; 

- Construcție cu suprafața de 63,20 m.p.  

 

Strada 

Mecanizatoril

or 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 politici investiţionale, înregistrarea bunurilor 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,                                                             

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU 

 

Avizat: 

Serviciul juridic                                                                                I. Malic 

Direcţia economie,                                                                           N. Sîrbu 

construcţii şi proiecte investiţionale  

 

 



NOTA  INFORMATIVĂ 

  la proiectul  deciziei Consiliului raional   

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
 Serviciul administrarea patrimoniului, rela ii funciare i cadastru din cadrul Direc iei economie, construc ii i politiciț ș ț ț ș
investi ionale a Consiliului raional Străşeni.ț
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul  de decizie ” Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012”  este
condi ionat de situa ia creată privind obiectivele fostului Centru al tinerilor naturali ti din s. Coju na. Acest imobil aț ț ș ș
fost construit în anul 1960, este vechi, nu func ionează de mul i ani, s-a deteriorat. ț ț
Scopul  acestui  proiect  de  decizie  constă  în  consolidarea imobilului  în  cauză prin delimitarea  după apartenenţă  şi
înregistrarea în Registru bunurilor imobile.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala prevedere a prezentului proiect de decizie constă în completarea pozi iei 13 din Decizia Consiliului raionalț
nr. 2/26 din 30 mai 2012, ” Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012”,
recunoa terea  dreptului  de  proprietate  publică  asupra  imobilelor,  construc ii  amplasate  pe  terenul  cu  nr.  cadastralș ț
8015306487: Depozit pentru combustibil cu suprafa a de 45,90 m.p.; Garaj – 48,20 m.p.; Depozit cu subsol – 35,60ț
m.p.; Garaj pentru autobus – 42,60 m.p.; Construc ie – 63,20 m.p., luarea la eviden ă contabilă i evaluarea acestora înț ț ș
conformitate cu legisla ia în vigoare..ț
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect va suporta cheltuieli ce in de înregistrarea bunurilor în Registrul bunurilor imobile,ț
din mijloacele planificate în buget pe anul 2019. 
5. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în vederea posibilelor investiţii  şi  fondării unei instituţii  publice, care va
presta servicii de utilitate publică.
6.  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  politici  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.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
Proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către Serviciul administrarea patrimoniului, rela ii funciare i cadastruț ț ș
din cadrul Direc iei economie, construc ii i politici investi ionale. ț ț ș ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i exclude orice element care ar favoriza corup ia.ș ț
8. 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 de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional
Străşeni, Secretarul Consiliului raional. 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.

 
    Valeriu Bor ,ș
    Şef al Serviciului administrarea patrimoniului, 
    rela ii funciare i cadastru ț ș

 

http://www.crstraseni.md/
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