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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și 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), cu modificările 

ulterioare, precum și al 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), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmit, cu acordul Consiliului raional Călărași, din proprietatea 

publică a statului, administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

(gestiunea Școlii Profesionale din Călărași), în proprietatea publică a raionului 

Călărași bunurile imobile menționate în anexă pentru utilizare în scopuri 

educaționale. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu Consiliul 

raional Călărași vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 

30 de zile, transmiterea bunurilor imobile nominalizate la punctul 1 în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. În anexa nr. 22
12

 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la 

transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare, pozițiile 78, 79 și 80 se 

exclud. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 

  



4 

 

Y:\200\2020\HOTĂRARI\27128\27128 - redactat (ro).docx 

Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

bunurilor imobile proprietate publică a statului 

care se transmit în proprietatea publică a raionului Călărași 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului 

imobil 

Adresa Numărul 

cadastral 

Suprafața 

la sol (m
2
),   

numărul de 

niveluri 

1. Bloc de studii  or. Călărași,  

str. Alexandru 

cel Bun, nr. 70 

2501213.048.01 3295/3 

2. Cămin  or. Călărași,  

str. Alexandru 

cel Bun, nr. 70 

2501213.048.02 1216,6/5 

3. Centrală termică or. Călărași, 

 str. Alexandru 

cel Bun, nr. 61  

 161,9/1 

4. WC or. Călărași,  

str. Alexandru 

cel Bun, nr. 61 

 62/1 

5. Depozit or. Călărași,  

str. Alexandru 

cel Bun, nr. 62 

 67,6/1 

 



NOTA lNFОRМАТIЧД
la proiectul Hotiririi Gччеrпчlчi "Сu privire la lrапstпilеrеа uпоr Ьuпцri

imobile"

2. Dепчmirеа аutоrulчi Ei, dupi caz, а participanfilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Ministerul Educaliei, Culturii qi Сеrсеtбrii

2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ 9i finalitй{ile urm5ritе

Proiectul este еlаЬоrаt iп scopul transmiterii unor bunuri imobile din рrорriеtаtеа publici а
statului in proprietatea publicД а raionului СhlПrаЕi.

3. Dеsсгiеrеа gradului de compatibilitate рспtru proiectelc саrс au са scop аrmопizаrса
lcgisla{iei па{iопаlе cu legisla{ia Uniunii Еurорспе

Prezentul proiect de Ноtёrdrе nu contravine legislaliei Uniunii Europene.

4. Principalcle prevederi ale proiectului 9i eviden(ierca elementelor noi

Proiectul prevede transmiterea unor Ьuпчri imobile din рrорriеtаtеа рuЬliсД а statului in

рrоргiеtаtеа publici а raionului Cёl5raqi. Bunurile саrе se рrорuп а fi transmise au арагliпчt
апtеriоr Colegiului Pedagogic "Alexandru cel Вuп". Duрй lichidarea Colegiului bunurile ач Гost

transmise ýcolii Profesionale din ог. СДlirаЕi. саrе dispune de suficiente bunuri pentru
desйqurarea activita{ii.
Bunurile transmise чоr fi utilizate de сёtrе Consiliul raional Сёlёга;i in scopuri educalionale.
Ministeгul Educaliei, Culturii qi Сеrсеtdrii. in соmuп cu Consiliul rаiопаl Cdliraqi. чоr institui
Comisia de transmitere qi чоr asigura transmiterea Ьuпurilоr imobile in conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la modul dc trапsпritеrе а Ьчпчrilоr рrорriеtаtе publica.
арrоЬаt рriп НоtirАгеа Guvemului пr. 90l /20l 5.

De asemenea din anexa w.22|2 la НоtirАrеа Guvemului пr. 35l/2005 cu рriчiге la арrоЬаrеа
listelor Ьчпчrilоr imobile proprietate publici а statului qi la transmiterea чпоr Ьuпuri imobile
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005. пг. l29-13l, art. l072). сч modiilcirile
чltеriоаrе. se exclud poziliile 78, 79 qi 80, саrе se rеfеrД [а bunurile саге uгmеаzа а fi transmise..

Репtru implementarea proiectului пч sunt песеsаrе mijloace fiпапсiаrе suplimentare.

5. l'uпdдmепtаrеа есоп оm ico-fin а п cia ri

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in саdrчl поrmаtiч in vigoarc

Proiectul se iпсоrроrеаzi in sistemul actelor normative qi nu necesita аЬrоgаrеа altor acte

поrmаttче.

7. Ачizаrеа 9i consultarea publici а proicctului

Рrоiесtчl va Ii plasat репtrч consultari publicc, avizat in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

9. ConstatДrile expertizei juridice

Ministru а/ Lilia POGOLýA

8. Constatirile expertizei anticorup!ie

а?
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