Proiect

GUVERNUL REPUBLICU MOLDOVA

HOTARIRE

nr.-

din

2018

Chiqindu

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

in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a' 9i art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
121- XVI din 4 mai 2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietdlii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007, nr. 90-93, art.4}I), cu modificdrile qi
completdrile ulterio are, art. 8 qi 15 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991
(republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova,200l, nr.I07, art.817), cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare, Guvernul HOTARA gfn :

1. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Agriculturii,

Dezvoltdrii Regionale gi Mediului (Agenlia ,,Moldsilva" - gestiunea Intreprinderii de
Stat ,,intreprinderea pentru Silviculturd ,,Silva-Centru" Ungheni") in administrarea
Ministerului Finanlelor (gestiunea Serviciului Vamal) terenul cu suprafafa de 0,6704
hectare, cu numdrul cadastral 9263101018 din categoria de terenuri ale fondului silvic,
proprietate publicd a statului, amplasat in extravilanul unitdlii administrativ-teritoriale
Sculeni, raionul Ungheni.
2. Se schimbd categoria de destinalie a terenului menfionat la pct. 1, din categoria
de terenuri ale fondului silvic in categoria de terenuri destinate industriei,
transporturilor, telecomunicaliilor gi cu alte destinalii speciale, in scopul amenaj6rii unei
zone de control vamal a unitdlilor de transport-marfb, la postul vamal Sculeni-Sculeni.
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale gi Mediului in comun cu
Ministerul Finanlelor va institui comisia de transmitere gi va asigura transmiterea
terenului, in termen de o lund, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2016, w.I, art.
2), cu modifi cirile gi completdrile ulterioare.

4. Modificarcadocumentaliei cadastrale va fi asiguratd de cfltre titularul de drept,
in conformitate cu prevederile prezentei hotdriri gi in modul stabilit de lege.
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