Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

vA

IIOTARIRE nr.
2018

din
Chigindu

Cu privire la transmiterea gi schimbarea
categoriei de destina{ie a unui teren

in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. l2l- XVI din 4
mai 2007 privind administrarea

gi

deetatizarea proprietAlii publice (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2Q07, nr. 90-93, art. }I), cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, art.5 alin. (5) din Legeaw.29 din 5 aprilie 2018 privind
delimitarea propriet[1ii pubticq (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2018, nr.

I4Z-148, art.279),

d.

1991 (republicat

in Monitorul Oficial al Republicii Moldova,200t, nt.t07,

8

1

8, 55,7! gi 83 din Codul funciar nr.828-)flI din 25 decembrie

7), cu modificdrile gi completdrile ulterioare , art. 12 gi 14 din Legea nr.

13

arI.

08-XIII

dn 25 iulie 1997 privind preful normativ gi modul de vinzare-cumpdtare

a

pdmintului (repubticatS in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, w.147-

l4g, art.I161), cu modificdrile

gi completdrile ulterioareo

Guvemul HOTARA$TE:

1. Se aiceptd transmiterea, din proprietatea publicS, domeniul public

al

unitdlii administrativ-teritoriale Cosduli, raionul Soroca, inbaza deciziei consiliului
local in proprietate publicd a statului, in administrarea Ministerului Afacerilor

Interne (in gestiunea Inspectoratului General al Poliliei de Frontierd) a 0,0156
hectare de teren, cu num6ru1 cadastral 7817112458 din categoria de terenuri cu

destinalie

'agricold,

amplasat

in

extravilanul unitdtii administrativ-teritoriale

Cosduti, raionul Soroca.

2. Se schimbd categoria de destinatie a terenului menlionat la pct. 1 in
categoria de terenuri destinate industriei, transporfurilor, telecomunicaliilor qi cu

alte destinalii speciale, terenuri destinate necesitdlilor de apdrare,trupelor

de

in scopul proiectirii

qi

interne, intrelinerii

qi controlului

frontierei de stat,

construcliei unui turn pentru instalarea sistemului de supraveghere

fixi

a frontierei

de stat.

3. Consiliul local Cosduli, raionul Soroca, de comun acord cu Inspectoratul
General

al Poliliei de Frontieri al Ministerului Afacerilor Interne vor institui

comisia de transmitere gi vor asigura transmiterea terenului, in termen de o lund, in

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publicS" aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 901 din 3l
decembrie 2015.
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Contrasemneazd:
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