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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

În conformitate cu art. 2 lit. c) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr.523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul 

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

şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 90-93, art. 401), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului sătesc Budeşti, 

municipiul Chişinău, din proprietatea publică a statului, administrarea 

Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”), în 

proprietatea publică a satului Budeşti, municipiul Chişinău, clădirea 

administrativă cu suprafața de 108,4 m2 (număr cadastral 3120202128.01), 

terenul aferent acesteia cu suprafața de 0,0929 ha (număr cadastral 3120202128) 

și mijloacele fixe din cadrul clădirii administrative (conform anexei), amplasate 

în satul Budeşti, municipiul Chişinău, str. Chişinăului, nr. 117.  

 

2. Cancelaria de Stat în comun cu Consiliul sătesc Budeşti vor institui 

comisia de transmitere şi vor asigura transmiterea, în termen de o lună, a 

bunurilor imobile prevăzute la punctul 1, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015. 

 

3. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de drept, va efectua 

modificarea documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei 

hotărâri.  
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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             Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 
LISTA 

mijloacelor fixe din cadrul clădirii administrative amplasate în satul 

Budeşti, municipiul Chişinău, str. Chişinăului, nr. 117, proprietate publică a 

statului, care se transmit, cu titlu gratuit, din administrarea Cancelariei de 

Stat (gestiunea Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”) în proprietatea 

publică a satului Budeşti, municipiul Chişinău 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunului 

Valoarea iniţială de 

bilanţ 
Cantitatea 

1.  Reţea de apă potabilă şi canalizare 67313,65 1 

2.  Reţea de gaze interioare la sistemul de încălzire 7166,10 1 

3.  Sistem de încălzire 20017,59 1 

4.  Contor gaz G25 5521,67 1 

5.  Cazan mural de preparare a agentului termic 8465,93 1 

6.  Sistem de semnalizare pază şi securitate 10293,54 1 

7.  Semnalizare antiincediară 5273,86 1 

8.  Vitraliu din aluminiu cu uşă 1860*2810 4954,58 1 

9.  Seif 1616,60 1 

10.  Climatizator 3953,20 2 

11.  Extinctor OP5 210,00 2 

 



NOTA INFORMATIVĂ
Ia proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea

unor bunuri

A

In contextul înaintării demersului primarului satului Budeşti cu privire la 
transmiterea de la Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” către administraţia 
publică locală Budeşti, precum şi urmare a acordului exprimat în acest sens de către 
Agenţia Servicii Publice, dar şi aprobarea Deciziei Consiliului sătesc Budeşti cu privire 
la acceptarea transmiterii unor bunuri, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre cu privire 
la transmiterea unor bunuri imobile, în temeiul prevederilor art.2 lit.c) şi art.8 alin.(2) din 
Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
şi art.6 alin.(l) lit.a), şi art.14 alin.(l) litb) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea 
şi deetatizarea proprietăţii publice.

Prezentul proiect propune transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului sătesc 
Budeşti, din proprietatea publică a statului, gestiunea economică a IP ’’Agenţia Servicii 
Publice ”, în proprietatea publică a satului Budeşti, municipiul Chişinău, a bunurilor 
imobile cu nr. cadastrale 3120202128.01, 3120202128 şi mijloacele fixe din cadrul 
bunurilor respective (conform anexei) din satul Budeşti, mun.Chişinău, în vederea 
utilizării eficiente a imobilului menţionat în beneficiul comunităţii, precum şi asigurării 
cu spaţiu de serviciu a farmaciei şi serviciului veterinar din localitate.

Conform Deciziei nr.5/6 din 6 septembrie 2018, Consiliul sătesc Budeşti a exprimat 
acordul cu privire la primirea (restituirea) în proprietate publică a Consiliului sătesc 
Budeşti a bunurilor imobile cu nr. cadastrale 3120202128.01, 3120202128 şi a 
mijloacelor fixe din cadrul acestora (conform anexei).

Transmiterea bunurilor se va efectua în corespundere cu Hotărârea Guvernului 
nr.901/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art.2).

Implementarea proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare din 
bugetul de stat.

Secretar general adjunct al Guvernuliu
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