
Republica Moldova 

Consiliul municipal 
STRĂŞENI 

 

 

Республика Молдова 

Муниципальный совет 
СТРЭШЕНЬ 

 

Proiect 

DECIZIE  nr.  

din     decembrie  2021 

 

 

Cu privire la stabilirea domeniului  

bunurilor imobile proprietate publică  

a UAT mun. Străşeni 

 

 

 În temeiul Codului Funciar, Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, Legii 

privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018, Legii privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice nr. 121/2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523/1999, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică nr. 63/2019 avînd în vedere 

avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:    

 

 

1. Se stabileşte domeniul bunurilor imobile proprietate publică a UAT mun. Străşeni, 

conform listei, anexă la prezenta decizie.   

 

2. Bunurile domeniului public formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a UAT 

mun. Strășeni și sînt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, circuitul civil al acestora fiind 

limitat în condiţiile legii.   

 

3. Se solicită SCT Străşeni să efectueze înscrieri în Registrul bunurilor imobile, conform 

punctului 1 al prezentei decizii.   

 

 4. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina primarului.   

 

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

calculate de la data comunicării.   

 

6. 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    decembrie 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 

Categoria de destinaţie/ 
modul de folosinţă 

Adresa 
bunului 
imobil 

Numărul 
cadastral 

Suprafaţa 

(ha) 

Domeniul 
(public/ 

privat) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 teren   agricolă / agricol  
mun. Strășeni, 

extravilan  
8001213014 0,7000 public     

2 teren   agricolă / agricol 
mun. Strășeni, 

extravilan  
8001216004 5,4131   privat     

3 teren  
terenurile din intravilanul 

localităților / pentru 
construcții mun. Strășeni, 

 sat. Făgureni,  

str. Ștefan cel Mare și 
Sfânt nr. 31 

8001210053 0,1909 public  

4 construcție  construcție  8001210053.01 317, 4 public  

5 construcție construcție  8001210053.02 90,6  public  

 

 

 

 


