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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

------------------------------------------------------ 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) 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 şi completările ulterioare, și în vederea executării 

prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 

112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 533), cu 

modificările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Educaţiei, 

Culturii și Cercetării, gestiunea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret,  în 

administrarea și gestiunea Instituţiei publice „Serviciul național unic pentru 

apelurile de urgenţă 112” următoarele bunuri imobile proprietate publică a 

statului: 

1) clădirea din mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 169, cu 

suprafața de 255,0 m2 și cu numărul cadastral 0100517.101.09; 

2) clădirea din mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 169, cu 

suprafața de 254,0 m2 și cu numărul cadastral 0100517.101.10; 

3) clădirea din mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 169, cu 

suprafața de 248,0 m2 și cu numărul cadastral 0100517.101.11. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura formarea bunului 

imobil cu suprafața de 0,60 ha din terenul cu numărul cadastral 0100517.101, 

situat în mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 169, și transmiterea 

ulterioară a acestuia în administrarea și gestiunea Instituţiei publice „Serviciul 

național unic pentru apelurile de urgenţă 112”. 

 

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Instituția 

publică „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, va institui 

comisia de transmitere a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 
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0100517.101.09, 0100517.101.10, 0100517.101.11 și a bunului imobil cu 

suprafața de 0,60 ha din bunul imobil cu numărul cadastral 0100517.101. 

Comisia va asigura, în termen de 30 de zile, trasmiterea bunurilor respective în 

conformitate cu Regulamentul 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). 

 

4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu titularul de drept, va 

asigura modificarea documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile 

legislaţiei şi ale prezentei hotărîri. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei  

și infrastructurii      Octavian CALMÎC 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 
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