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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                                          Proiect de  DECIZIE  

                                                  Nr. 11 din 21.10.  2021 

,, Cu privire la aprobarea  listei bunurilor 

 imobile pasibile înstrăinării ,, 

 

     În   conformitate   cu  art. 14, art.  77 p.5   al   Legii  nr.  436-XVI  din  28.12.2006   privind  

administraţia  public  locală,a   legii   nr.1008  din  25.07.1997   privind   preţul   normative  şi  modul  

de  vînzare –cumpărare   al   pămîntului, Legea  121-XVI  din  04.05.2007   privind   administrarea  şi  

deetatizarea    proprietăţii  publice,    Hotărîrea  Guvernului   nr145 din 13.02. 2008, având   avizul 

pozitiv al Comisiei   Consultative  de  Specialitate,  Consiliul  Comunal  Lozova   DECIDE: 

 

1.Se  aprobă lista bunurilor imobile pasibile înstrăinării , lotulile  de  teren pentru scoaterea la licitație 

publică de vînzare-cumpărare : 

  

   nr. Cadastral 8022309449 suprafața 0,56640 ha destinație agricolă,prețul inițial- 20000 lei, 

   nr. Cadastral 8022309342 cu suprafața 0,1644ha destinație grădini , prețul ințial - 15000   lei     

   nr. Cadastral 8022309452 cu suprafața 0,0603 ha destinație agricolă, prețul ințial 5000   lei            

    

2. Responsabil de executarea   prezentei  Decizii  se  desemnează  specialistului în RRF din cadrul 

Primăriei  Dna Elena Grosu ; 

 

3.Controlul  executării  prezentei  Decizii  se pune în  sarcina  primarului Lilian Botnaru; 

 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

       

                 Au votat  :  PENTRU –   ;  CONTRA –  ;  ABȚINERI – . 

 

      PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                                                 

      CONTRASEMNAT:  

      SECRETAR  AL  CONSILIULUI                                         Batereanu  Elena 
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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                                    NOTĂ   INFORMATIVĂ 

 

    La proiectul de  Decizie  nr.11   din    ,, Cu   privire  la aprobarea  listei bunurilor 

imobile pasibile înstrăinării,,  

 

 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Specialist în domeniul  RRF                               Dna  Grosu  Elena 

2 .Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite  

Prezentul proiect a fost elaborat     în  temeiul   art.14,  art.  77 p.5   al   Legii  nr.  436-XVI  din  

28.12.2006   privind  administraţia  publică  locală,  Legea   nr.1308  din  25.07.1997   privind   preţul   

normative  şi  modul  de  vînzare –cumpărare   al   pămîntului,Legea  121-XVI  din  04.05.2007   

privind   administrarea  şi  deetatizarea    proprietăţii  publice,  Hotărîrea Guvernului nr.145 din 

13.02.2018. 

 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi Proiectul deciziei ”  

Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13.02.2018     aprobarea listei bunurilor imobile pasibile înstrăinării   

a 2 (două)  terenuri situate în  extravilan ,1 (unu) lot grădină,  situat  în   extravilan . . 

4 .Modul  de  încorporare  a  actului  în  cadrul  normative   în  vigoare 

    Proiectul  se   încorporeza  în   sistemul  actelor   normative  în  vigoare.  

5. Avizarea  şi  consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

decizional,   proiectul  a  fost  plasat  pe  panoul  informativ     din  incinta   primăriei. 

6  Constatările   expertizei  juridice 

Proiectul  deciziei   este  în  concordanţă  cu   prevederile   art.  77 p.5   al   Legii  nr.  436-XVI  din  

28.12.2006   privind  administraţia  publică  locală,  Legea   nr.1308  din  25.07.1997   privind   preţul   

normative  şi  modul  de  vînzare –cumpărare   al   pămîntului,Legea  121-XVI  din  04.05.2007   

privind   administrarea  şi  deetatizarea    proprietăţii  publice,  Regulamentul       privind   licitaţiile   

cu   strigare   aprobat   prin   Hotărîrea  Guvernului   nr.  136    din  10.02.2009           Structura  şi  

conţinutul  actului   corespund  normelor   de  tehnică  legislativă.Proiectul  deciziei   se  prezintă  

comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare   şi   propunerii   consiliului  local  pentru  

examinare şi  adoptare  în  şedinţă. 

 

 

Specialist  RRF                                                                                 Grosu  Elena 
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