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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  

și schimbarea categoriei de destinație a unui teren 

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

 

În temeiul art. 8 și 75 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu 

modificările ulterioare, 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, al 

art. 6 alin. (1) lit. a) și 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Ungheni, 

din proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), în proprietatea municipiului 

Ungheni, raionul Ungheni, bunul imobil (construcție) cu suprafața de 466,6 m2 

(număr cadastral 9201107.596.01) și bunul imobil (construcție) cu suprafața de 

30,4 m² (număr cadastral 9201107.596.02), amplasate în municipiul Ungheni, 

str. Arcașii lui Ștefan, nr. 2. 

 

2. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Ungheni, 

din proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în 

proprietatea municipiului Ungheni, raionul Ungheni, bunul imobil (teren) cu 

suprafața de 0,2803 ha (număr cadastral 9201107.596), amplasat în municipiul 

Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan, nr. 2. 

 

3. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Leova, din 

proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), în proprietatea orașului Leova, 
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raionul Leova, bunul imobil (construcție) cu suprafața de 267,3 m² (număr 

cadastral 5701213.349.01) și bunul imobil (construcție) cu suprafața de 265,5 m² 

(număr cadastral 5701213.349.02), amplasate în orașul Leova, str. Alexandr 

Vatlin, nr. 1. 

 

4. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Leova, 

din proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în 

proprietatea orașului Leova, raionul Leova, bunul imobil (teren) cu suprafața de 

0,2872 ha (număr cadastral 5701213.349), amplasat în orașul Leova, 

str. Alexandr Vatlin, nr. 1. 

 

5. Se schimbă categoria de destinație a terenului cu numărul cadastral 

9201107.596 din categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, 

telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale în categoria de terenuri din 

intravilanul localităților. 

 

6. Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Agenția Proprietății Publice,   

Primarul municipiului Ungheni și Primarul orașului Leova vor institui comisiile 

de transmitere și vor asigura transmiterea, în termen de 90 de zile, a bunurilor 

imobile menționate la punctele 1-4 în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

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

 

7. Anexa nr. 18 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 modifică după cum 

urmează: 

1) la poziția 3.3, subpozițiile a șaptesprezecea și a optsprezecea se exclud; 

2) la poziția 3.59, subpozițiile a unsprezecea și a douăsprezecea se exclud. 

 

8. Pozițiile 562 și 1585 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a 

statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 108-110, art. 215), cu modificările ulterioare, se 

exclud. 

 

9. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Afacerilor Interne. 
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10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










