
Proiect 

 

DECIZIE nr. 1/14 

din 03 martie 2022 

 Cu privire la constituirea dreptului  

de superficie a unui sector de teren 

 

Având în vedere demersul IMSP „Centrul National de Asistentă Medicală Urgentă 

Prespitalicească" nr. 01-15/148 din 01.02.2022; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1428/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpärarea locatiunea/arenda terenurilor aferente,                 

Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publicä a unitätilor administrativ-teritoriale,                       

Legii nr. 1308/1997 privind pretul normativ modul de vânzare-cumpärare a pământului,                   

art. 28 art. 40 8 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Legii nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, art. 9, art. 42, art. 45 si art. 46 din Codul funciar, art. 654-666 din Codul Civil;    

În baza art. 43 alin.(2) și art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administratia publicä locală, 

Consiliul raional Ștefan Vodă, DECIDE: 

l. Se constituie dreptul de superficie asupra sectorului de teren cu suprafata de 0,016 ha.                        

(în continuare, Bun imobil) din terenul cu numärul cadastral 8501216, situat în or. Ștefan Vodă, 

intravilan, conform planului geometric și actului de stabilire a hotarelor terenului,                                 

conform anexei. 

2. Bunul imobil indicat la pct. 1 se transmite cu drept de superficie pentru o perioadă de 25 ani către 

IMSP „Centrul National de Asistentă Medicală Urgentă Prespitalicească", în scopul amplasării unui 

garaj din construcții metalice, cu patru boxe, necesare organizării staționării autosanitarelor din 

gestiunea SAMU Ștefan Vodă a IMSP „Centrul National de Asistență Medicală                                 

Urgentă Prespitalicească". 

3. IMSP „Centrul National de Asistentă Medicală Urgentă Prespitalicească", va întrepride 

următoarele acțiuni: 

3.1. Să perfecteze, de comun acord cu Aparatul presedintelui raionului, contractul de constituire a 

dreptului de superficie a bunului imobil la un birou notarial. 

3.2. Să înregistreze la Serviciul Cadastral Teritorial Ștefan Vodă contractul de constituire a 

dreptului de superficie a bunului imobil  

3.3. Să suporte pe cont propriu toate cheltuielile legate de autentificarea notarială si de înregistrare a 

contractului de superficie în Registrul bunurilor imobile. 

3.4. Să elaboreze documentatia de proiect si să îndeplineascä conditiile de proiectare în 

conformitate cu certificatul de urbanism. 

4. Președintele raionului Ștefan Vodă, va efectua următoarele acțiuni: 

4.1. Va institui prin dispoziție componența nominală a Comisiei de predare-primire a bunului 

imobil menționat în pct. 1 al prezentei decizii. 

4.2. Va semna contractul de constituire a dreptului de superficie din numele Consiliului                      

raional Ștefan Vodă. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, președinte al raionului. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică 

pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa: 

Preşedintelui raionului Ștefan Vodă; 

IMSP „Centrul National de Asistentă Medicală Urgentă Prespitalicească". 

 

Preşedintele şedinţei                                                                          

Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                            Ion Ţurcan 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



 

Anexa 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 1/14 din 03 martie 2022 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


