NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului
„cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”

Proiectul de Hotărîre a Guvernului a fost elaborat în conformitate cu prevederile
art. 29 alin. (2) din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în temeiul
art. 8 alin. (3) al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
nr. 124-125, art. 611), precum şi art. 6 alin. (1) lit. a), art. 9 alin. (2) lit. b) şi art. 14
alin. (l) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.
90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare.
În legătură cu necesitatea de serviciu, în scopul amplasării Procuraturii raionului
Rezina, s-a intervenit către Primăria oraşului Rezina cu solicitarea de a examina
posibilitatea transmiterii, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orăşenesc Rezina, din
proprietatea publică a unităţii administrativ - teritoriale Rezina în proprietatea publică a
statului, în gestiunea Procuraturii Generale a Republicii Moldova, a bunului imobil cu
suprafaţa la sol de 503 m2, cu numărul cadastral 6701206007.01 şi a terenului aferent,
cu suprafaţa de 0,1331 ha, cu numărul cadastral 6701206007, amplasate în or. Rezina,
str. 27 August, 64.
Consiliului orăşenesc Rezina, prin Decizia nr. 4/7 din 23.05.2014, a acceptat
transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale Rezina în proprietatea publică a statului, în gestiunea Procuraturii Generale a
Republicii Moldova, a bunului imobil cu suprafaţa de 503 m2, cu numărul cadastral
6701206007.01 şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,1331 ha, cu numărul cadastral
6701206007, amplasate în or. Rezina, str. 27 August, 64 (decizia se anexează).
În context e de notat că, prin Decizia nr. 2/7 din 27.04.2015 Consiliul orăşenesc
Rezina a permis schimbarea destinaţiei bunului imobil cu numărul cadastral
6701206007.01, situat în or. Rezina, str. 27 August, 64, din destinaţie „construcţie de
învăţămînt şi educaţie” în destinaţie „clădire administrativă” (decizia se anexează).
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 306 din 30 martie 2000, şi în baza Deciziei Consiliul orăşenesc
Rezina nr. 2/7 din 27.04.2015, Primăria oraşului Rezina a autorizat schimbarea
destinaţiei imobilului cu numărul cadastral 6701206007.01, amplasat în or. Rezina,
str. 27 August, 64, din destinaţie „construcţie de învăţămînt şi educaţie” în destinaţie
„clădire administrativă” (autorizaţia de schimbare a destinaţiei nr.03 din 05.05 2015
se anexează).
Drept urmare, a fost elaborat proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la
transmiterea unor bunuri imobile, care prevede transmiterea, cu titlu gratuit, conform
deciziei Consiliului orăşenesc Rezina, din proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale Rezina în proprietatea publică a statului, în gestiunea Procuraturii Generale a
Republicii Moldova, a bunului imobil cu suprafaţa la sol de 503 m2, cu numărul

cadastral 6701206007.01, şi a terenului aferent cu suprafaţa de 0,1331 ha, cu numărul
cadastral 6701206007, situate în or. Rezina, str. 27 August, 64, în scopul amplasării
Procuraturii raionului Rezina şi, respectiv, efectuarea modificărilor necesare în
documentaţia cadastrală în conformitate cu prevederile acestei hotărîri.
Proiectul hotărîrii Guvernului a fost avizat de instituţiile interesate. La
definitivarea acestuia s-a ţinut cont de propunerile parvenite.
Implementarea proiectului de hotărîre a Guvernului nu va necesita cheltuieli
financiare din bugetul de stat.
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