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Cu privire la transmiterea bunurilor imobile  

în proprietate comună în condominiu   

 

 

 În temeiul Codul Funciar, Codul Civil, Legii privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Legii condominiului fondului 

locativ nr. 913/2000, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică nr. 901/2015, examinînd cererea şi actele prezentate de către cet. Bobeica Mihail, 

administratorul Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/658, c/f 1017600025301 cu 

sediul în mun. Strășeni, str. Cartierul Locativ 1 nr. 5 ap. 1, avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:   

 

 

 1. Se transmite din proprietatea publică a UAT mun. Strășeni, gestiunea Primăriei mun. 

Strășeni în proprietatea comună în condominiu, gestiunea Asociației de Coproprietari în 

Condominiu nr. 55/658, terenurile aferente blocurilor locative, după cum urmează:  

- nr. cadastral 8001113021 cu suprafața de 0,2318 ha, amplasat în mun. Strășeni, str. 1 

Cartierul Locativ nr. 2;  

- nr. cadastral 8001113015 cu suprafața de 0,2021 ha, amplasat în mun. Strășeni, str. 1 

Cartierul Locativ nr. 5.   

 

2. Prezenta decizie se va comunica solicitantului şi SCT Străşeni pentru înregistrare. 

 

3. Primarul în termen de 15 zile va institui comisia de transmitere și va asigura 

perfectarea, în modul stabilit, a documentelor necesare.  

 

4. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului sus – menționat.  

 

5. Controlul executării deciziei se pune în sarcina 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  


