
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

În temeiul 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, 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 bunurile mobile, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor locale 

din comuna Lalova, raionul Rezina, satul Teșcureni, raionul Ungheni, satul 

Meleșeni, raionul Călărași, din proprietatea statului, administrarea Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în proprietatea unităților 

administrativ-teritoriale, conform anexei. 
 

2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu 

autoritățile administrațiilor publice vizate în anexă vor institui comisiile de 

transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor 

menționate în anexă, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015. 
 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

bunurilor ce se transmit din proprietatea statului, 

administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale  

și Mediului, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale 

 

Nr.  

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Denumirea bunurilor Anul 

fabricării 

Valoarea 

bunului mobil 

(lei) 

1. Comuna Lalova, 

raionul Rezina 

Încărcător frontal 

Eougem OJ-16, cu cupă 

simplă, cu capacitate de 

ridicare de 1,6 tone  

2019 390 558,04 

2. Satul Teșcureni, 

raionul Ungheni 

Încărcător frontal 

Eougem OJ-16, cu cupă 

simplă, cu capacitate de 

ridicare de 1,6 tone    

2019 390 558,04 

3. Satul Meleșeni, 

raionul Călărași 

Încărcător frontal 

Eougem OJ-16, cu cupă 

simplă, cu capacitate de 

ridicare de 1,6 tone   

2019 390 558,04 
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