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DECIZIA № 2/18          PROIECT 

din __ mai 2022 
 

"Cu privire la examinarea cererii prealabile  

înaintată de  avocata  Stratan Corina”  

 

Având în vedere cererea prealabilă înaintată de avocata Corina Stratan, întru apărarea intereselor 

legale ale lui Stavschi Viorel, prin care solicită anularea deciziei Consiliului orășenesc din 14 

decembrie 2003 privind permiterea vânzării terenului cu suprafața de 0,0087 ha cet. Cebotari 

Zinovia sub magazinul de carne ce-i aparține din str. Dacia f/n din orașul Telenești și dispunerea 

printr-o nouă decizie de a fi vândut terenul ambilor proprietari ai magazinului de carne din strada 

Dacia f/n, deoarece conform contactului de vânzare –cumpărare din 09 iulie 1999, înregistrat la 

Agenția Națională Cadastru, Resursele Funciare și Geodezie, Oficiul Cadastral Teritorial Orhei, 

filiala Telenești din data de 16.08.1999, URECOOP Telenești în calitate de vânzător și Stavschi 

Maria și Cebotari Zinovia în calitate de cumpărători au încheiat contractul prin care vânzătorul a  

vândut iar cumpărătorul a cumpărat ½ din clădirea comercială a URECOOP-ului din piață ce se află 

în orașul Telenești, strada Dacia constând din 4 camere.   în temeiul prevederilor art. 162 alin (3),164 

alin. (1), alin. (2) lit.a) din Codul administrativ Nr. 116 din 19-07.2018,  în conformitate cu art. 14 

alin. (2) lit (d), al Legii privind  administraţia  publică  locală nr.436/2006, art.65 al Legii nr. 100 

din 22.12.2017 cu privire la actele normative, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei de 

specialitate pe problemele agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din __ mai 2022, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti 

DECIDE: 

1. Se ia act de cererea prealabilă parvenită din partea avocatei Corina Stratan întru apărarea 

interesor legale a cet. Stavschi Viorel privind anularea Deciziei nr. 4/10-3 din 14.11.2003. 

2. Se admite parțial cererea prealabilă parvenită din partea avocatei Corina Stratan privind 

anularea Deciziei nr. 4/10-3 din 14.11.2003. 

3. Se anulează decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 4/10-3 din 14.11.2003 “Cu privire la 

vînzarea-cumpărarea pămîntului”.  

4. Se explică petiționarului că este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ 

competentă (Judecătoria Orhei, sediul Telenești) pentru revizuirea hotărârii Judecătoriei 

Telenești (dosarul nr 2-73/2004) în baza căreia a fost recunoscut dreptul de proprietate a cet. 

Cebotari Zinovia asupra terenului aferent magazinului situat în orașul Telenești str.Dacia 

f/nr. 

5. .Se refuză vânzarea terenului aferent cet Stavschi Viorel, moștenitor al cet.Stavschi Maria, 

până la soluționarea în contecios adinistrativ a cazului dat. 

6. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

 

           Preşedinte de şedinţă           

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 
 

" Cu privire la examinarea cererii prealabile  

înaintată de  avocata  Stratan Corina " 

 

 Având în vedere cererea prealabilă înaintată de avocata Corina Stratan, întru apărarea 

intereselor legale ale lui Stavschi Viorel, prin care solicită anularea deciziei Consiliului orășenesc 

din 14 decembrie 2003 privind permiterea vânzării terenului cu suprafața de 0,0087 ha cet. Cebotari 

Zinovia sub magazinul de carne ce-i aparține din str. Dacia f/n din orașul Telenești și dispunerea 

printr-o nouă decizie de a fi vândut terenul ambilor proprietari ai magazinului de carne din strada 

Dacia f/n, deoarece conform contactului de vânzare –cumpărare din 09 iulie 1999, înregistrat la 

Agenția Națională Cadastru, Resursele Funciare și Geodezie, Oficiul Cadastral Teritorial Orhei, 

filiala Telenești din data de 16.08.1999, URECOOP Telenești în calitate de vânzător și Stavschi 

Maria și Cebotari Zinovia în calitate de cumpărători au încheiat contractul prin care vânzătorul a  

vândut iar cumpărătorul a cumpărat ½ din clădirea comercială a URECOOP-ului din piață ce se află 

în orașul Telenești, strada Dacia constând din 4 camere.   în temeiul prevederilor art. 162 alin (3),164 

alin. (1), alin. (2) lit.a) din Codul administrativ Nr. 116 din 19-07.2018,  în conformitate cu art. 14 

alin. (2) lit (d), al Legii privind  administraţia  publică  locală nr.436/2006, art.65 al Legii nr. 100 

din 22.12.2017 cu privire la actele normative 

Se propune: 

1.  De a lua act de cererea prealabilă parvenită din partea avocatei Corina Stratan întru apărarea 

interesor legale a cet. Stavschi Viorel privind anularea Deciziei nr. 4/10-3 din 14.11.2003. 

2. De a admite parțial cererea prealabilă parvenită din partea avocatei Corina Stratan privind 

anularea Deciziei nr. 4/10-3 din 14.11.2003. 

3. De anulat decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 4/10-3 din 14.11.2003 “Cu privire la 

vînzarea-cumpărarea pămîntului”.  

4. De explicat petiționarului că este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ 

competentă (Judecătoria Orhei, sediul Telenești) pentru revizuirea hotărârii Judecătoriei 

Telenești (dosarul nr 2-73/2004) în baza căreia a fost recunoscut dreptul de proprietate a cet. 

Cebotari Zinovia asupra terenului aferent magazinului situat în orașul Telenești str.Dacia 

f/nr. 

5. De a  refuză vânzarea terenului aferent cet Stavschi Viorel, moștenitor al cet.Stavschi Maria, 

până la soluționarea în contecios adinistrativ a cazului dat. 

 

    Specialist al primărie       Mihail Zară 

 

 
 

 

 

  

 

 


