
Proiect 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE nr.  __ 

din  ___________ 

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, și 

art. 6 alin. (1), (2) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile 

proprietate publică și delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 70-73, art. 316), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂREȘTE: 

1. Se propune Consiliului municipal Hîncești să transmită, cu titlu gratuit, din 

proprietatea publică a municipiului Hîncești în proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Justiției, terenul cu suprafața de 0,71030 hectare, cu 

numărul cadastral 5301208.076, amplasat în mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 

111. 

2.  După adoptarea deciziei Consiliului municipal Hîncești privind transmiterea 

terenului conform prevederilor pct. 1, Ministerul Justiţiei în comun cu autorităţile 

administraţiei publice locale ale municipiului Hînceşti vor institui Comisia de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, care va asigura, în termen de 4 luni, 

transmiterea bunului imobil cu numărul cadastral 5301208.076, 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările 

şi completările ulterioare. 

3. Se propune Consiliului municipal Hînceşti, pînă la transmiterea terenului 

prevăzut la pct. 1, să efectueze  lucrări de desfiinţare a construcțiilor uzate cu 

suprafaţa totală 1333,7 m.p. cu numerele cadastrale 5301208.076.01, 

5301208.076.02, 5301208.076.03, amplasate pe terenul respectiv. 

4. Se transmit,  cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Hîncești, din 

proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a municipiului Hînceşti, 

terenul cu suprafaţa de 0,20630 hectare, cu numărul cadastral 5301204.1146, şi  

construcția cu suprafaţa de 613,8 m.p., amplasate în mun. Hînceşti, str. Chişinău, 5.  

Transmiterea se va efectua după trecerea terenului prevăzut la pct. 1 în 

proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Justiției și implementarea 

acţiunii 5.5.1 „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. 

5. Pentru transmiterea prevăzută la pct. 4 din prezenta hotărîre, Ministerul 

Justiţiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului 

Hînceşti vor institui Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică, care va 

asigura, în termen de 4 luni, transmiterea terenului cu numărul cadastral 

5301204.1146 şi a construcției cu suprafaţa de 613,8 m.p., amplasate în mun. 

Hînceşti, str. Chişinău, 5, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică 

a municipiului Hînceşti. 

6. Agenţia Servicii Publice va efectua modificările documentaţiei cadastrale la 

cererea titularului de drept în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri. 

    

   PRIM-MINISTRU                                                       

   Contrasemnează  

   Ministrul Justiţiei                                                         



 

 

 


