
 
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.  _______ 

din  ___________ 

 

Chișinău 

 

cu privire la  transmiterea unor bunuri imobile 

_______________________________________________________________ 

 

 În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările 

ulterioare, art. 8 alin. (2), (3) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire 

la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările și completările 

ulterioare, Guvernul HOTĂREȘTE: 

 

 1. Se transmite, în administrarea Ministerului Justiției,  terenul cu numărul 

cadastral 4101202.242, amplasat în mun. Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, nr. 

33/1, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Edineț nr. 3/17-2 din 31 

ianuarie 2018. 

 

       2. Consiliul municipal Edineț în comun cu Ministerul Justiţiei va asigura, în 

termen de 2 luni, transmiterea bunului imobil cu numărul cadastral 

4101202.242, în proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului 

Justiției, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

 

       3. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Edineț, din 

proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a municipiului Edineţ, 

terenul cu numărul cadastral 4101215.044 și construcțiile cu numerele 

cadastrale 4101215.044.01 și 4101215.044.02, amplasate în mun. Edineţ, str. 

Ştefan Vodă, nr. 1. 



      

 

  Transmiterea bunurilor imobile prevăzute la pct. 3 se va efectua cu condiția 

trecerii terenului prevăzut la pct. 1 în proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Justiției. 

 

4. Ministerul Justiţiei în comun cu Consiliul municipal Edineț va institui 

Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică și va asigura transmiterea 

terenului, cu numărul cadastral 4101215.044 şi a construcțiilor cu numerele 

cadastrale 4101215.044.01 și 4101215.044.02, amplasate în mun. Edineț, str. 

Ștefan Vodă, 1, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a 

municipiului Edineț, în termen de 2 luni, de la implementarea acţiunii 3.6.1 

„Trecerea în clădirea nou-construită” din Planul de construire a clădirilor noi 

şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a 

sistemului instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 21 

din 3 martie 2017. 

 

 

  

PRIM-MINISTRU                                                       

 

Contrasemnează  

Ministrul Justiţiei                                                         

 

 


