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DECIZIE   nr.     

 

 din       aprilie   2022  

 

 

Cu privire la examinarea cererilor  

cet. Troian Tamara   

 

 

În temeiul art. 1279 lit. a) al Codului Civil, art. 77 al. (2) al Legii privind administrația 

publică locală nr. 436/2006, Codului administrativ nr. 116/2018, art. 17 al. (2) din Legea privind 

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

proprietății publice nr. 121/2007, Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare 

a pământului nr. 1308/1997, deciziei Consiliului municipal Strășeni nr. 2/09.1 din 28 februarie 

2022, examinînd cererile depuse de către cet. Troian Tamara, domiciliată în 

_____________________, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul municipal DECIDE:  

 

 

1. Se respinge cererea cet. Troian Tamara în vederea prelungirii termenului contractului 

de arendă nr. 641 din 02 decembrie 2014, pe motiv că au fost depuse multiple sesizări a 

locatarilor din cartierul locativ, cu privire la ilegalități constatate pe terenul public, construirea 

adăpostului și întreținerea păsărilor domestice pe terenul aferent blocurilor locative în condiții 

anti sanitare.   

 

2. Se respinge cererea cet. Troian Tamara în vederea vânzării terenului proprietate 

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

motiv că terenul nu este delimitat pe domeniu și pe motiv că actele juridice de administrare și de 

dispoziție privind bunurile proprietate publică a UAT se încheie prin licitație publică.  

 

3. Se înștiințează cet. Troian Tamara că scoaterea la licitație publică a bunului imobil 

proprietate publică a UAT mun. Strășeni, va fi posibilă după întocmirea studiului de 

fundamentare urbanistică a terenului proprietate publică, care va cuprinde soluția urbanistică de 

utilizare a terenului.   

 

4. Prezenta decizie se va comunica petiționarului.   

  

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.   

 

 

Președinte al ședinței              

 Secretar al Consiliului              Svetlana Radu 

 


