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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 170/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la 

balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a
1
), al art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) 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, și al art. 8 alin. (3) 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea 

Agenției Proprietății Publice (gestiunea Direcției situații excepționale mun. Bălți 

a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor 

Interne) bunul imobil (teren) proprietate a statului cu numărul cadastral 

4301225.095, situat în orașul Fălești.  

 

2. Se propune Consiliului orășenesc Glodeni să transmită din proprietatea 

orașului Glodeni în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății 

Publice (gestiunea Direcției situații excepționale mun. Bălți a Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne) bunul 

imobil (teren) cu numărul cadastral 4801110.362, situat în orașul Glodeni, 

str. Ștefan cel Mare și Sfânt.    

 

3. Ministerul Apărării și Agenția Proprietății Publice, în comun cu  

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, vor institui comisia de 

transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunului indicat 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. 
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4. Alineatul al treilea al punctului 1 din hotărâre și anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 170/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța 

Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 252) se abrogă. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

 

Ministrul apărării      Victor Gaiciuc 
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