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GUVERNULREPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎREA  

Nr.____din________________ 

 

Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru  

declararea utilităţii publice de interes naţionala terenului cu 

 suprafaţa de 0,08 ha amplasat pe str. Lenin,nr. 185, mun. Comrat 

 

În temeiul art.7 alin. (2) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 - 

XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 311), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1.Învederea asigurării bunei funcţionări a Curţii de Apel Comrat, se constituie Comisia de 

cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a terenului cu 

suprafaţa de 0,08 ha, amplasat pe str. Lenin, nr. 185, mun. Comrat. 

2.Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea 

utilităţii publice de interes naţional a terenului cu suprafaţa de 0,08 ha, amplasat pe str. Lenin, 

nr. 185, mun. Comrat, conform anexei. 

3.Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a 

terenului cu suprafaţa de 0,08 ha, amplasat pe str. Lenin, nr. 185, mun. Comrat : 

- va prezenta Guvernului, rezultatele cercetărilor efectuate, precum şi procesul-verbal 

alşedinţei de vot şi documentele aferente; 

- va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de cercetare 

prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 660 din 15 iunie 2006. 

4.Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, 

atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile 

respective, fară emiterea unei noi hotărîri de Guvern. 

5.Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Justiţiei.  

 

PRIM-MINISTRUIurie LEANCĂ 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţieiOleg Efrim 

Ministrulfinanţelor                              Anatol Arapu 

Ministrul dezvoltării regionale şi  construcţiilor         Marcel Răducan 

Ministrul mediului                                                                         Gheorghe Şalaru 

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                            Vasile Bumacov 

 

 

 



Anexă 

la Hotărîrea Guvernului 

nr._____din_______________ 

 

 

Componenţa nominalăa  

Comisiei de cercetare prealabilă pentru  

declararea utilităţii publice de interes naţionala terenului cu 

 suprafaţa de 0,08 ha, amplasatpe str. Lenin,nr. 185, mun. Comrat 

 

 

EŞANU Nicolae - viceministru al Justiţiei, preşedinte al Comisiei 

BRAGOI Constantin - director Departamentul de administrare judecătorească,  

Ministerul Justiţiei, secretar al Comisiei 

FRUNZE Vasile - şef  Direcţia de justiţie a UTA Găgăuziei (Gagauz-Yeri),  

Ministerul Justiţiei 

PANĂ Viorel - şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale  

şi achiziţii publice, Ministerul Finanţelor 

MUNTEANU Serghei - şef al Direcţiei arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea  

teritoriului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

NEGRESCU Alexei - şef al Direcţiei relaţii funciare şi protecţia solurilor, Agenţia  

Relaţii Funciare şi Cadastru 

DUDOGLO Nicolae       - primar al mun. Comrat.  


