
Republica Moldova 

Consiliul municipal  

STRĂŞENI  

Республика Молдова 

Муниципальный совет 

СТРЭШЕНЬ 

                                                                                               
        DECIZIE nr.       Proiect 

 

din    august  2022 

 

Cu privire la cesiunea   

dreptului de locațiune  

 

 

În temeiul art. 1270 din Codul Civil, art. 14 al. (2), din Legea privind administrația publică 

locală nr. 436/2006, art. 9 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 

121/2007, cu modificările și completările ulterioare, examinînd cererea şi actele prezentate privind 

cesiunea dreptului de locațiune a terenului prezentate de către Î.I. ”Optica - Caraman”, cu sediul în 

mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu nr. 32 și cet. Jardan Gheorghe, domiciliat în 

___________________, în legătură că cet. Jardan Gheorghe este noul proprietar a bunului privat 

amplasat pe terenul proprietate publică, avînd in vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul municipal DECIDE:   

 

1. Se exprimă consimţămîntul privind cesiunea dreptului de locațiune de la Î.I. ”Optica - 

Caraman” către cet. Jardan Gheorghe, asupra terenului aferent bunului privat cu suprafaţa de 0,0667 

ha, amplasat pe str. ___________, închiriat conform contractului de arendă funciară nr. 157 din 02 

noiembrie 2001 și acordurilor – adiționale nr. 725 din 16 octombrie 2017 și nr. 22/05 din 22 martie 

2022.    

 

2. Se împuterniceşte primarul mun. Străşeni, să semneze contractul de cesiune.   

 

3. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar (dl D. Mînascurta) în termen de 10 zile 

după efectuarea controlului obligatoriu de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, va perfecta 

contractul de cesiune şi va prezenta informaţia necesară serviciului pentru percepere fiscală a 

primăriei.  

 

4. În cazul în care din vina solicitanților, contractul de cesiune nu va fi încheiat în termenul 

stabilit, specialistul pentru reglementarea regimului funciar va prezenta Consiliului municipal Străşeni 

propuneri pentru anularea deciziei respective.  

 

5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului.   

 

6. 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.   

 

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

 

 

Preşedinte al şedinţei         

 

Secretar al Consiliului       Svetlana Radu 


