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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), al art. 6 alin. (1) lit. a) și al art.14 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr 90-93, art. 401), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu acordul Consiliului sătesc Opaci, raionul Căușeni, 

platformele metalice model 13-401 (numerele de înregistrare 44971166 și 

42347856) din  proprietatea publică a statului (gestiunea Întreprinderii de Stat 

„Calea Ferată din Moldova”) în proprietatea publică a satului Opaci, raionul 

Căușeni. 

 

2. Agenția Proprietății Publice, în comun cu Consiliul sătesc Opaci, raionul 

Căușeni, vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 60 de zile, 

transmiterea bunurilor menționate în conformitate cu prevederile Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 



Nоtй iпfоrmаtiчй la proiectul Ноtйrбrii Gччеrпчlчi cu рriчiге Ia

trапsm iterea чпоr Ьчпuri

1. Dепчmirеа autorului 9i, dчрй caz, а p:r rticipa п (ilo r la elaborarea
roiectului

proiectul а fost elaborat de А entia Рrо гiеtйtii publice

2. Condi{iile се аu impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч si
finalitй le чrmйritе

Vаlоаrеа rezidualй а dou5 (2) рlаtfоrmе Inetalice de model 1З-401, сч пr. de
inregistrare 44971|66 qi 42З41856 este zеIо (0) lei. Acestea nu mai sunt
exploatate iп procesele tehnologice а i.S. "Calea Fеrаtб din Moldova" qi pot fi
transmise репtru utilizarea асеstога in calitate de саrсаsё репtru construclia unui

d. Realizarea roiectului dat nu im liсй cheltuieli fiпапсiаrе ublice.
6. Modul de inco оrаrе а actuluiin саdrul поrmаtiч iп vi оа rе

proiectul urmеаzй а fi rеmis:
-ConsiIiul Raional C5uqeni;
- Рrimiriа satului Opaci (r-пuI Сёugепi);
-Ministerului Аfасеrilоr Inteme;
-Inspectoratul Gепеrаl Репtru Situa!ii de Uг9еп!6;
-Сепtгчlчi Nalional Anticoruplie (CNA);
-Ministerului Justi iei

10. Constatйrile ех ertizei u rid ice nr. 04/l1814 din 16.10.2018
ргоiесtul а fost su uS ех ег[lZсl ectll пl aJ оrе
1l. constatйrile altor ех
Nu este песеsаr

Demersul Primarului s. Opaci cu nr. 153 din 14.08.2018, adresat Рrim-
ministгului Republicii Moldova, dl Pavel Filip, in чеdеrеа песеsitйlii аlосёrii а 2

рlаtfоrmе metalice model 13-401 , pentru reconstruclia podului distrus de
calamitёlile паturаlе - ploile abundente din З0.06.2018.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе ач са scop
аrmопizаrеа legisla(iei na(ionale сч legislatia Uniunii Еurорепе

Тrапsmitеrеа а dоuё (2) platfoгrne metalice de model 1З-401 , cu пr, de

inregistraTe 4497 1166 qi 42347856, раrtе componenta а чаgоапеlоr de саrе
dispune I.S. "Calea Fеrаtй din Mo]dova", preconizate pentru а fl folosite in

4. Princi iеrеа elementclor noialele ievitlenrevederi aIe rоiссtului

Sco en l.uI rесопstгuс aci, гаiопul Сйulel odului din localitatea о
5. Fundamentarea есопоm ico-fi па ncia rй

8. Constat5rile expertizei anticorup{ie (пr.ЕНGl8/5513 din 01.11.2018)
Proiectul геsресtа interesul public si, iп геdасtiа propusб, nu con{ine t'actori de risc care
pot gепеrа riscuri de ooгr,rp{ic,

9. Constatйrile expertizei de compatibilitate
Nu este necesar

Director Gепеrаl

ertize
uгidiсе. ntl sunt obi

Vladimir BALDOVICI

I

l 7. Anizarea 9i consultarea рuЬliсй а proiectului


	Hotarire.pdf
	Nota.pdf



