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Cu privire la transmiterea de locațiune  

a terenului aferent bunului privat  

 

 

În temeiul Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr. 

1308/1997, Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice nr. 121/2007, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 

1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi 

locațiunea/arenda terenurilor aferente, examinînd cererea şi actele prezentate de către 

________________ domiciliat în _____________________, în conformitate cu Hotărârea 

Judecătoriei Strășeni nr. 2-1064/06 din 09 noiembrie 2006, avînd în vedere avizele comisiilor 

consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:  

 

 

1. Se transmite cet. _____________ în locațiune terenul aferent bunului privat, 

proprietate publică a UAT mun. Străşeni nr. cadastral ____________ cu suprafața de 0,0384 ha, 

amplasat pe str. _______________, pe un termen de 3 (trei) ani, plata de locațiune constituind 

(10% din prețul normativ) 12188 lei/anual.   

 

2. 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 locațiune şi va prezenta informaţia necesară serviciului pentru percepere 

fiscală a primăriei.  

 

3.Contabilul-şef al primăriei va asigura controlul achitării plăţii de locațiune conform  

termenelor prevăzute în contract. 

 

4. În cazul în care din vina locatarului, contractul de locațiune nu va fi perfectat în 

termenul stabilit, specialist 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   


