
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                              Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                      СТРЭШЕНЬ                                                                            

                                                                                                    

DECIZIE nr. 2/ 

din 18 mai  2018 

   

                        Proiect 

Cu privire la examinarea cererii prealabile  

 

În urma examinării cererii prealabile depusă de Gheorghiu Veaceslav, 

administrator al insolvabilității Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de 

Producție și Prestări Servicii Strășeni, privind abrogarea Deciziei Consiliului 

raional Strășeni nr. 6/10 din 25 august 2015 ” Cu privire la transmiterea 

imobilului”, în temeiul prevederilor art. 43 (1) lit. c) al Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 15 alin. 2, lit. a) al Legii nr. 793-XIV din 12 februarie 

2000 privind contenciosul administrativ,  Consiliul raional DECIDE: 

 

          1. Se respinge cererea prealabilă înaintată de Gheorghiu Veaceslav, 

administrator al insolvabilității Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de 

Producție și Prestări Servicii Strășeni, privind abrogarea Deciziei Consiliului 

raional Strășeni nr.6/10 din 25 august 2015 ” Cu privire la transmiterea 

imobilului”. 

        2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința petiționarului. 

3. 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                                                                         I. Malic 



 
NOTĂ  INFORMATIVĂ  

la proiectul de decizie „Cu privire la examinarea cererii prealabile” 

 

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

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

prealabile depusă de Gheorghiu Veaceslav, administrator al insolvabilității 

Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de Producție și Prestări Servicii 

Strășeni, privind abrogarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 6/10 din 25 

august 2015 ” Cu privire la transmiterea imobilului” .  Potrivit prevederilor art. 43 

alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 

decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, ”administrarea 

bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului”. 

Potrivit art. 15 alin.(2), lit. a) al Legii nr. 793-XIV din 12 februarie 2000 

privind contenciosul administrativ, ”organul emitent este în drept să respingă 

cererea prealabilă”. 

Prin urmare, Decizia care se solicită a fi abrogată a fost adoptată în strictă 

conformitate cu legislația în vigoare și nu urmează a fi revocată. 

 Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

IV. 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 Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor 

 

Malic Ion 

Șef al Serviciului juridic 


