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         Proiect 

DECIZIE  nr. 

 

din        august  2022 

 

Cu privire la vînzarea  

surplusului de suprafață   

 

 

În temeiul art. 10 din Codul funciar, art. 4 al Legii privind preţul normativ şi modul de 

vînzare- cumpărare a pămîntului nr. 1308/1997, art. 14 alin.(2) lit. b), d), art.77 alin.(3) al Legii 

privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.9 alin.(3) lit. b), art. 9 alin.(2) al Legii 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121/2007, examinînd cererea şi 

actele prezentate de către S.A. ”DARNIC – GAZ”, sediul în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 

nr. 1A și în conformitate cu raportul de evaluare a terenului întocmit de către S.C. ”Geomar 

Grup” S.R.L., avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal 

DECIDE:       

 

1. Se vinde S.A. ”DARNIC – GAZ”, 2,267 % (ce constituie 0,0058 ha) din terenul nr. 

cadastral 8001106056 cu suprafața de 0,2558 ha, amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sunt nr. 1/A, 

preţul constituind 47580 lei, achitarea preţului se efectuează la o plată unică în termen de 30 zile, 

1% impozitul privat din suma totală.     

 

2. Se obligă cumpărătorul:  

2.1. Să încheie cu Primăria mun. Străşeni, în termen de 30 zile de la data efectuării 

controlului obligatoriu de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, contractul de vînzare – 

cumpărare a terenului în modul stabilit de legislaţie, cu achitarea preţului de vînzare a terenului.   

2.2. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat şi a celui adiacent. 

2.3. Să obţină certificatul de urbanism de la arhitectul oraşului( în cazul preconizării unor 

construcţii, reconstrucţii, amenajări etc.).  

 

3. În cazul în care din vina cumpărătorului, contractul de vînzare-cumpărare nu va fi 

perfectat în termenul stabilit, specialist pentru reglementarea regimului funciar va prezenta 

Consiliului municipal Străşeni propuneri pentru anularea deciziei respective.  

 

4. Contabilul şef al primăriei va asigura controlul virării mijloacelor băneşti obţinute în 

rezultatul vînzării terenului dat.   

 

5. Se solicită Serviciul Cadastral Teritorial Străşeni înregistrarea contractului de vînzare – 

cumpărare a terenului specificat în prezenta decizie.  

 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului.   

 

7. 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.  

 

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

 

Preşedinte al şedinţei       

Secretar al Consiliului      Svetlana Radu  


