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Cu privire la preavizarea cet. Troian Tamara  

privind încetarea relațiilor contractuale de locațiune  

 

 

În temeiul art. 1281 și art. 1282 al. (1) lit. c) din Codul Civil, art. 23 lit. 7) din Codul 

Funciar, art. 14 al. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, examinând 

informația prezentată privind expirarea termenului contractului și restanța la plata de locațiune, 

acumulată de către cet. Troian Tamara, domiciliată în ____________________, având în vedere 

avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:   

 

 

1. Se preavizează cet. Troian Tamara despre încetarea raporturilor contractuale de 

locațiune în privința terenului proprietate publică a UAT mun. Strășeni nr. cadastral 

______________ cu suprafața de 0,0032 ha, amplasat în intravilan, închiriat conform 

contractului nr. 641 din 02 decembrie 2014, cu achitarea restanței și plății de locațiune, calculată 

pîna la data rezoluțiunii contractului.   

 

2. Cet. Troian Tamara urmează să transmită Primăriei mun. Strășeni, terenul proprietate 

publică a UAT mun. Strășeni nr. cadastral _______________ cu suprafața de 0,0032 ha, 

amplasat în intravilan, în termen de 3 luni de la data comunicării, conform situației inițiale, în 

baza unui act de primire – predare.          

 

3. Se avertizează cet. Troian Tamara în cazul nerespectării pct. 1 și pct. 2 din prezenta 

decizie, Primăria mun. Strășeni va înainta acțiunea în instanța de judecată, în vederea rezoluțiunii 

contractului de locațiune și încasării prejudiciului creat.  

 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului. 

 

5. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată, depusă la 

Judecătoria Strășeni, sediul Central (mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 86), în termen 

de 30 zile de la comunicare, în corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii 

Moldova.  

 

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

 

 

 

 Preşedinte al şedinţei                                                                     

     

Secretar al Consiliului                Svetlana Radu 

 

 


