
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E 

 

Nr. _______ din _______________ 

 

cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 

 

În temeiul alin. (2) art. 8 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 ulterioare, şi art.6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

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

93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunei Ciorescu mun. Chişinău, din 

proprietatea publică a statului (din gestiunea Penitenciarului nr. 10 – Goian al Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare), în proprietatea publică a comunei Ciorescu mun. Chişinău (în gestiunea 

Consiliului comunei Ciorescu mun. Chişinău), construcţiile amplasate pe terenul cu numărul cadastral 

3157107.135 cu suprafaţa de 3,3324 ha care aparţine cu titlu de proprietate administraţiei publice locale a 

comunei Ciorescu mun. Chişinău, conform anexei.  

2. Departamentul Instituţiilor Penitenciare în comun cu Consiliul comunei Ciorescu, 

mun.Chişinău, în termen de o lună, vor institui comisia de primire-predare şi vor asigura transmiterea 

patrimoniului nominalizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, a 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), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea în documentele cadastrale, în modul 

stabilit de legislaţia în vigoare, a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărâri. 

4. Din Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului 

Justiţiei, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007 prevăzute de anexa nr. 22
4
 la Hotărârea Guvernului nr. 

351 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la 

transmiterea unor bunuri imobile, la numărul de ordine 58 „Imobilele aflate în gestiunea Penitenciarului 

nr. 10 - Goian 

se exclud. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul economiei 

 

Ministrul justiţiei 

Fermă de oi 675/1 

Fermă de oi 112/1 

Depozitul fermei de oi 36/1 



Anexă  

la Hotărîrea Guvernului  

nr._____ din _________________ 

  

LISTA 

bunurilor imobile care se transmit din proprietatea publică a statului din gestiunea Penitenciarului nr. 

10 – Goian al Departamentului Instituţiilor Penitenciare în proprietatea publică a Consiliului comunei 

Ciorescu mun. Chişinău 

  

Nr

. 

d/

o 

Denumirea obiectului, amplasat în com. 

Ciorescu mun. Chişinău, pe terenul cu 

numărul cadastral 3157107.135 

Anul 

dării în 

exploatar

e 

Suprafaţa 

la sol, 

m
2
/nr. de 

niveluri 

Valoarea 

de bilanţ 

la 

01.10.1996 

(lei) 

Uzura la 

data de 

01.01.2009 

(lei) 

Valoarea 

reziduală 

la 

01.01.2009 

(lei) 

1. Ferma de oi  1987 675/1 66132 37538 28594 

2. Ferma de oi 1987 112/1 4905 2787 2118 

3. Depozitul fermei de oi 1987 36/1 6448 3658 2790 

 


