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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

Hotărîre 

 

nr. ____ din 2014 
 

Chișinău 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 

În temeiul art. 8 alin. (2) al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, 

nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare precum și alart. 6 alin. (1) lit. 

a) şi lit. b),și art. 14 alin. (1) ale Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, 

art. 401), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orăşenesc Basarabeasca, sonda 

arteziană, turnul de apă potabilă, terenul aferent pentru deservirea sondei, cu suprafaţa de 

0,39 ha, situate în oraşul Basarabeasca, aflate în gestiunea economică a Penitenciarului nr. 1-

Taraclia, din proprietatea publică a statuluiîn proprietatea publică a oraşului Basarabeasca. 

2. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orăşenesc Basarabeasca, casele de 

locuit situate în oraşul Basarabeasca, aflate în gestiunea economică a Penitenciarului nr. 1-

Taraclia, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a oraşului Basarabeasca, 

conform anexei nr. 1. 

3. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orăşenesc Rezina, imobilul „Cămin 

familial, şcoala”, situat în raionul Rezina, sat. Stohnaia, str. Livezilor, nr. 4, aflat în 

gestiunea  economică a Penitenciarului nr. 17-Rezina, din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a oraşului Rezina, conform anexei nr. 2. 

4. Ministerul Justiţiei, în comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale ale 

oraşelor Basarabeasca şi Rezina, va constitui comisia de primire-predare şi va asigura 

transmiterea imobilelor, în termen de o lună, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a 

subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1996, nr.10, art.45). 

5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea, în documentele 

cadastrale, în modul stabilit de legislația în vigoare, a modificărilor ce decurg din 

prevederile prezentei hotărîri.  

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează : 

Ministrul Justiţiei 
 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului 

 

Lista 

imobilelor proprietate publică a statului, aflate în gestiunea  

Penitenciarului nr. 1-Taraclia, care se transmit în 

proprietatea publică a oraşului Basarabeasca 

 

Nr. 

d/o 

Numărul de 

inventar 
Numărul cadastral 

Denumirea 

obiectului 

Anul dării în 

exploatare 

Valoarea 

reziduală, lei 

1. 0100019 1201311024.01 

Casă de locuit 

cu 8 

apartamente 

1974 0 

2. 010032 1201311025.01 

Casă de locuit 

cu 8 

apartamente 

1987 74758 

3. 0100023 1201315243.01 

Casă de locuit 

cu 35 de 

apartamente 

1975 0 

4. 0100014 1201311045.01 

Casă de locuit 

cu 6 

apartamente 

1972 0 

5. 0100018 1201311041.01 

Casă de locuit 

cu 3 

apartamente 

1972 0 

6. 0100017 1201311043.01 

Casă de locuit 

cu 3 

apartamente 

1972 0 

7. 0100016 1201311042.01 

Casă de locuit 

cu 4 

apartamente 

1972 0 

8. 0100015 1201311047.01 

Casă de locuit 

cu 4 

apartamente 

1972 0 

Total  74758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului 

 

Lista 

imobilelor proprietate publică a statului, aflate în gestiunea  

Penitenciarului nr. 17-Rezina, care se transmit în 

proprietatea publică a satului Stohnaia, raionul Rezina  

 

Nr. 

d/o 

Numărul de 

inventar 

Numărul 

cadastral 

Denumirea 

obiectului 

Anul dării în 

exploatare 

Valoarea 

reziduală, lei 

1. 22 6701214152.01 

Cămin 

familial, 

şcoala 

(Casă de 

locuit 

individuală) 

1987 442443 

Total  442443 

 
 


