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Cu privire la transmiterea unui bun imobil 

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

 

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), cu modificările ulterioare, şi 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), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Taraclia, din 

proprietatea statului, administrarea Ministerului Finanțelor (gestiunea Serviciului 

Fiscal de Stat), în proprietatea raionului Taraclia, bunul imobil cu suprafața de 

217,0 m2 (numărul cadastral 8701208.090.01.005), amplasat în orașul Taraclia, 

strada V. Cebanov, nr. 3. 

    

2. Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat) în comun cu Consiliul 

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

30 de zile, transmiterea bunului imobil menționat 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. Poziția 18 din anexa nr. 3 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, se exclude. 

  

4. Poziția 50 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu 

privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificările ulterioare, se exclude. 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTA INFORMATIVA

la proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil

1. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participan{ilor la elaborarea
proiectului

Autorul proiectului este Ministerul Finanlelor.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi

finalitifile urmirite

Proiectul HotdrArii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil este

elaborat de citre Ministerul Finan{elor in temeiul art. 8 alin.(2) din Legea 52311999

cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1999,w.124-125,art.6l I), cumodificdrile ulterioare
gi art.14 alin.(l) lit.b) din Legeanr.12112007 privind administrarea qi deetatizarea
proprietdlii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007, nr. 90-93,
art.401) cu modificdrile ulterioare, precum si in baza Deciziei Consiliului raional
Taraclia.nr.8/20 din 02.10.2020 gi nr.9/6 din 05.11.2020.

Bunul imobil propus pentru a fi transmis din proprietatea statului, administrarea
Ministerului Finanlelor (gestiunea Seruiciului Fiscal de Stat) in proprietatea

raionului Taraclia, cu suprafala de 217 .0 m.p. cu numdrul cadastral

8701208.090.01.005, amplasat in or. Taraclia, str. Cebanov 3 nr.5, este necesar in
scopul amplasdrii autoritdlilor deconcentrate qi descentralizate ale raionului
Taraclia.

Astfel, intru asigurarea transmiterii bunului imobil men{ionat din proprietatea

statului, administrarea Ministerului Finanlelor (gestiunea Serviciului Fiscal de Stat)

in proprietatea raionului Taraclia s-a elaborat proiectul hothririi de Guvern cu privire
la transmiterea unui bun imobil.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legisla{iei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
Prezentul proiect nu are ca scop arrnonizarea legislaliei nafionale cu legislalia

Uniunii Europene, ceea ce denoti lipsa necesitdlii descrierii gradului de

compatibilitate a proiectului in acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului
Proiectul hotdrArii prevede transmiterea unui bun imobil situat in or. Taraclia,

str. Cebanov 3, nr.5 proprietate a statului aflatd in gestiune economicd la Serviciul

Fiscal de Stat, in gestiunea Consiliului raional Taraclia.

5. Fundamentarea economico-Iinanciari
Aprobarea prezentului proiect de hot6rAre nu implici cheltuieli bugetare

suplimentare.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Drept urmare a adopt6rii prezentului proiect nu va fi necesari modificarea si

completarea altor acte normative.

7. Avizarea 9i consultarea publici a proiectului



in scopul respectirii prevederilor Legii nr. lOOl2OlT cu privire la actele
normative qi Legii nr. 23912008 privind transparenta in procesul decizional,
proiectul a fost plasat pe pagina web oficiald a Ministerului Finanlelor.

8. Constatirile expertizei anticorupfie
Proiectul hotir6rii definitivat in baza obiecliilor qi propunerilor inaintate de

instituliile implicate in procesul de avizare este prezentat, pentru a fi supus expertizei
anticorup!ie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Nu este necesar.

10. Constatirile expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, toate obiecliile au fost luate in

consideralie.
I l. Constatirile altor expertize
Nu este necesar.

Viceprim- m inistru,

Ministru al Finantelor *,F- Serghei PU$CtlTA/il
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