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Cu privire la formarea și transmiterea unor imobile 

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

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 354-XV din 28 

octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art. 999), cu modificările și completările 

ulterioare, și art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. c) 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, precum și în scopul modernizării serviciilor 

publice, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

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

gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni, în administrarea Instituției publice 

„Agenția Servicii Publice” clădirea administrativă cu suprafața de 481,0 m2 

(număr cadastral 6001212.207.01), garajul cu suprafața de 139,2 m2 (număr 

cadastral 6001212.207.02) și terenul aferent acestora, cu suprafața de 0,2262 ha 

(număr cadastral 6001212.207), amplasate în or. Nisporeni, str. Ioan Vodă cel 

Viteaz, nr. 5. 

 

2. Se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Justiției în 

administrarea Instituției publice „Agenția Servicii Publice” clădirea administrativă 

cu suprafața de 446,2 m2 (număr cadastral 9201106.171.01) și terenul aferent 

acesteia, cu suprafața de 0,1566 ha (număr cadastral 9201106.171), situate în 

mun. Ungheni, str. Națională, nr. 21. 

 

3. Ministerul Economiei și Infrastructurii și Întreprinderea de Stat „Calea 

Ferată din Moldova” vor forma prin separare un teren cu suprafața de 0,25 ha, cu 

destinația pentru construcții, din contul terenului cu suprafața de 6,8545 ha (număr 

cadastral 3601106504), proprietate publică a statului, situat în or. Drochia.  
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4. Se transmite în administrarea Instituției publice „Agenția Servicii 

Publice” bunul imobil nou-format, cu suprafața aproximativă de 0,25 ha, prevăzut 

în pct. 3 din prezenta hotărîre. 

 

5. Se transmite, cu titlu gratuit, în administrarea Instituției publice „Agenția 

Servicii Publice” terenul cu suprafața de 0,1703 ha (număr cadastral 1201308169), 

proprietate publică a statului, din domeniul public, situat în or. Basarabeasca, 

str. Naberejnaia, nr. 9. 

 

6. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Justiției 

(Judecătoria raionului Basarabeasca) în administrarea Instituției publice ,,Agenția 

Servicii Publice” clădirea cu suprafaţa de 489,8 m2 (număr cadastral 

1201308169.01), situată în or. Basarabeasca, str. Naberejnaia, nr. 9. 

  

7. Se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Companiei Naționale de 

Asigurări în Medicină în administrarea Instituției publice ,,Agenția Servicii 

Publice” clădirea administrativă cu suprafața de 341,5 m2 (număr cadastral 

7801111.452.01), garajul cu suprafața de 50,7 m2 (număr cadastral 

7801111.452.02) și terenul aferent acestora, cu suprafața de 0,1291 ha (număr 

cadastral 7801111.452), situate în mun. Soroca, str. Ion Creangă, nr.19/1. 

 

8. În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri: 

 

1) Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Întreprinderea de 

Stat ,,Calea Ferată din Moldova” şi Instituţia publică ,,Agenţia Servicii Publice”, 

va institui comisia de transmitere și va asigura transmiterea bunului imobil nou-

format, prevăzut în pct.3 din prezenta hotărîre, 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; 

 

2) Ministerul Justiției şi Instituţia publică ,,Agenţia Servicii Publice” vor 

institui comisia de transmitere și vor asigura transmiterea bunurilor imobile 

prevăzute în pct.1, 2, 5 și 6 din prezenta hotărîre şi a documentelor aferente, 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; 

 

3) Compania Națională de Asigurări în Medicină în comun cu Instituția 

publică ,,Agenția Servicii Publice” vor institui comisia de transmitere și vor 

asigura transmiterea bunurilor imobile prevăzute la pct.7 din prezenta hotărîre, 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. 
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9. Instituția publică ,,Agenţia Servicii Publice” va efectua modificarea 

documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale prezentei 

hotărîri. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase 
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