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Республика Молдова 

Муниципальный совет 
СТРЭШЕНЬ 

                                                             Proiect     

DECIZIE  nr.  

 

din        octombrie 2021   

 

Cu privire la includerea terenurilor în  

lista bunurilor pasibile de privatizare  

şi expunerea lor la licitaţie publică cu  

strigare  

 

 În scopul reglementării optime a regimului terenurilor UAT şi în temeiul Legii privind 

preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pământului nr. 1308/1997, Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice nr. 121/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind- 

licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

136/2009, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal 

DECIDE:  

 

 1. Se includ în lista bunurilor pasibile de privatizare bunurile imobile indicate în punctul 

2 al prezentei decizii.  

 

 2. Se expune la privatizare prin vînzare la licitație publică cu strigare bunurile imobile 

proprietate publică a UAT mun. Strășeni, după cum urmează:  

I terenul nr. cadastral 8001103075 cu suprafața de 1,5633 ha, amplasat în extravilan, 

modul de folosință ”agricol”, preț inițial 100000 lei.   

 

 3. Se expune la licitaţie dreptul de locațiune a bunurilor imobile proprietate publică a 

UAT mun. Străşeni, după cum urmează:   

I o porțiune de teren cu suprafața 0,70 ha din terenul nr. cadastral 8001301154 cu 

suprafața totală de 29,4475 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „fondul forestier”, preţ 

inițial de locațiune 3000 lei/anual, termenul de locațiune 10 ani;  

II o porțiune de teren cu suprafața 0,50 ha din terenul nr. cadastral 8001301154 cu 

suprafața totală de 29,4475 ha, amplasat în extravilan, modul de folosinţă „fondul forestier”, preţ 

inițial de locațiune 2000 lei/anual, termenul de locațiune 10 ani.   

 

 4. Se pune în seama comisiei de licitaţie organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice, 

conform prevederilor legislației în vigoare.  

 

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

 

6. Contestarea împotriva prezentei decizii poate fi înaintată în decurs de 30 de zile, 

calculate de la data comunicării.  

 

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

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                               

 

Secretar al Consiliului      Svetlana Radu 


