Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr.______
din ____

Cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul
privat al statului, modificarea destinației și transmiterea acestora
În temeiul art. 8, 75 din Codul Funciar nr.828/1991 (republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), art.6 alin.(1) lit.a) și alin.(2)
lit.d¹), art.12 lit.c) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
nr.121/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), art.13
lit.g) din Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29/2018 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.279) și în scopul executării hotărârii
judecătorești irevocabile a Curții de Apel Chișinău nr.3-476/08 din 30 ianuarie 2008,
Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se trec din domeniul public în domeniul privat al statului următoarele terenuri
cu destinație specială, aflate în administrarea Ministerului Apărării:
1) 0,1929 ha, cu numărul cadastral 01001011223, amplasat în mun. Chişinău,
strada Nicolae Testemiţanu, nr.31;
2) 0,0768 ha, cu numărul cadastral 01001011224, amplasat în mun. Chişinău,
strada Nicolae Testemiţanu, nr.31.
2. Se schimbă categoria de destinație a terenurilor menționate în pct.1 din terenuri
cu destinaţie specială în terenuri pentru construcția blocurilor locative și obiectelor de
menire social-culturală.
3. Se acceptă schimbul terenului cu număr cadastral 01001011223, suprafața de
0,1929 ha, și a terenului cu număr cadastral 01001011224, suprafața de 0,0768 ha,
proprietate publică a statului, administrarea Ministerului Apărării, cu terenul numărul
cadastral 0100101662, suprafața de 0,2697 ha, amplasat în mun. Chişinău, strada

Nicolae Testemiţanu, nr.3, proprietate privată a SRL „City Development”, IDNO
1005600056605.
4. Din numele statului se autorizează Ministerul Apărării să asigure încheierea
contractului de schimb, având ca obiect terenurile menționate în pct.3 și transmiterea
acestora în termen de 30 zile prin semnarea actelor de predare-primire.
5. Ministerul Apărării va transmite Agenției Proprietății Publice terenul cu număr
cadastral 0100101662, suprafața de 0,2697 ha, pentru asigurarea formării terenului
aferent necesar executării hotărîrii judecătorești nr. 3-476/08 din 30 ianuarie 2008.
6. Ministerul Apărării, în comun cu Agenția Proprietății Publice, va institui
comisia de transmitere și va asigura, în termen de 30 zile, transmiterea bunului imobil
menţionat în pct.5, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere
a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
7. Agenția Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va efectua modificarea
documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
8. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Apărării și
Agenției Proprietății Publice.
9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
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