
Republica Moldova 

Consiliul municipal  
STRĂŞENI 

 

 

Республика Молдова 

Муниципальный совет 
СТРЭШЕНЬ 

                                                             Proiect     

DECIZIE  nr.  

 

din         aprilie  2021  

 

Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile 

proprietate publică a UAT mun. Strășeni  

 

 

În temeiul Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ – teritoriale nr. 

523/1999, Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 

1543/1998, Legii privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018, Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică nr. 

63/2019, în conformitate cu materialele de delimitare selectivă a bunurilor imobile proprietate publică a 

UAT mun. Strășeni elaborate de către S.C. ”Geomar Grup” S.R.L., avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:   

 

 1. Se aprobă lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Strășeni, întocmită în cadrul 

lucrărilor de delimitare selectivă, anexă la prezenta decizie.  

 

 2. Se solicită SCT Străşeni să efectueze înscrieri în Registrul bunurilor imobile, cu înregistrarea 

bunurilor imobile proprietate publică și a dreptului de proprietate a UAT mun. Strășeni asupra bunurilor 

imobile, menţionate în punctul 1 al prezentei decizii.  

 

 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului.  

 

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.   

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                              

 

Secretar al Consiliului      Svetlana Radu 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la decizia Consiliului municipal 

nr.       din     aprilie 2021 
 

L I S T A 

bunurilor imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale      
 

   municipiul Străşeni, raionul Străşeni   
(denumirea UAT,  raionul, municipiul / UTA Găgăuzia) 

 

Nr. 
crt. 

Tipul 
bunului 
imobil 
(teren/ 

construcţie, 

încăpere 

izolată) 

Categoria de destinaţie/ 
modul de folosinţă 

Adresa 
bunului 
imobil 

Numărul 
cadastral 

(teren/ 

construcţie/ 

încăpere 

izolată) 

Suprafaţa 

(ha/ m2) 

Numărul de 
niveluri ale 
construcţiei 

Denumirea 
entităţii care 
gestionează 
bunul imobil 

Domeniul 
(public/ 

privat) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 teren 

terenurile destinate 
industriei, 

transporturilor, 
telecomunicaţiilor şi cu 
alte destinaţii speciale / 

pentru construcții 

mun. 
Străşeni, 
intravilan 

8001103072 0,4223  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

privat    

2 teren 

terenurile destinate 
industriei, 

transporturilor, 
telecomunicaţiilor şi cu 
alte destinaţii speciale / 

pentru construcții 

mun. 
Străşeni, 

intravilan 

8001103073 0,5800  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

privat    

3 teren agricolă / agricol 
mun. 

Străşeni, 
extravilan 

8001202022 1,6234  

autoritatea ale 

administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public 

4 teren 
fondul apelor / fondul 

apelor  

mun. 
Străşeni, 

extravilan 
8001202024 2,1038  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public 

5 teren agricolă / agricol 
mun. 

Străşeni, 
extravilan 

8001202025 19,4211  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public 

6 teren    agricolă / agricol 
mun. 

Străşeni, 
extravilan 

8001202026 0,9371  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 

de nivelul întîi 

public 

7 teren   
fondul apelor / fondul 

apelor 

mun. 
Străşeni, 

extravilan 

8001202027 0,8122  

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public 

8 teren 
agricolă / 

agricol 

mun. 
Străşeni, sat. 

Făgureni, 
intravilan  

8001215232 0,5000   

autoritatea ale 
administraţiei 

publice locale 
de nivelul întîi 

public  

9 teren 

terenurile destinate 
industriei, 

transporturilor, 
telecomunicaţiilor şi 

terenurile cu alte 
destinaţii speciale / 

pentru construcții 

mun. 
Străşeni, sat. 

Făgureni, 
intravilan  

8001215245 0,3841   

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public  

10 teren 
fondul apelor /  
fondul apelor 

mun. 
Străşeni, sat. 

Făgureni, 
intravilan  

8001215246 0,0986   

autoritatea ale 
administraţiei 
publice locale 
de nivelul întîi 

public  

11 teren 
agricolă / 

agricol 

mun. 
Străşeni, sat. 

Făgureni, 
intravilan  

8001215247 0,2556   

autoritatea ale 
administraţiei 

publice locale 
de nivelul întîi 

public  

 

 


