
Proiect 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE  nr._____ 
din  _______________ 2019 

Chişinău 
 

Pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes 
național a lucrărilor de construcție, amenajare și acces la complexul arenei 

polivalente de interes național 

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

 
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. j) și alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 

exproprierii  pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 311), cu modificările ulterioare, 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind 
declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, amenajare și 
acces la complexul arenei polivalente de interes național. 
 

Prim-ministru         PAVEL FILIP 

 
Contrasemnează: 
 
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării    Monica BABUC 
 
Ministrul Finanțelor        Ion CHICU 
 
 

 

 

 



 

Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 
privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de 

construcție, amenajare și acces la complexul  
arenei polivalente de interes național. 

 
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. j) și alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 

exproprierii  pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 311), cu modificările ulterioare,  
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Art. 1. – Se declară de utilitate publică de interes național lucrările de 

construcție, amenajare și acces la complexul arenei polivalente de interes național. 

Art. 2. – Obiecte ale exproprierii sunt drepturile de proprietate asupra bunurilor 
imobile (terenurile și clădirile) proprietate privată, amplasate în mun. Chișinău com. 
Stăuceni, sat. Stăuceni, cu numerele cadastrale 3153213016, 3153213016.01, 
3153213017, 3153213018, 3153213019, 3153213020, 3153213021, 3153213023, 
3153213023.01, 3153213025, 3153213026, 3153213028, 3153213029, 3153213030, 
3153213031, 3153213036, 3153213036.01, 3153213045, 3153213046, 3153213047, 
afectate de lucrările de interes național de construcție, amenajare și acces la complexul 
arenei polivalente de interes național.  

Art. 3. – Guvernul va asigura, în numele statului, măsurile necesare pentru 
exproprierea bunurilor imobile (terenurilor și clădirilor) menționate la art. 2, situate pe 
amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național menționate la art. 1.  

Art. 4. – Plata despăgubirilor pentru exproprierea bunurilor imobile (terenurilor 
și clădirilor) menționate la art. 2 se va efectua de către Guvern din mijloacele de la 
bugetul de stat.  

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie interdicția de 
înstrăinare a bunurilor imobile (terenurilor și clădirilor) prevăzute pentru expropriere 
conform art. 2, exceptând transmiterea respectivelor bunuri imobile (terenuri și clădiri) 
în proprietatea statului. Guvernul va asigura notarea interdicției de înstrăinare a 
obiectelor exproprierii în Registrul bunurilor imobile. 



Art. 6. -  Lucrările de construcție, amenajare și acces la complexul arenei 
polivalente de interes național vor preceda și/sau se vor desfășura concomitent cu 
procedura de expropriere, fără a afecta desfășurarea acesteia. 

Art. 7. - Guvernul va asigura înregistrarea gratuită (prin intabulare) a dreptului 
de proprietate ale statului asupra bunurilor imobile (terenurilor) indicate la art. 2. 

Art. 8. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

Art. 9. - Controlul asupra executării prezentei legi se pune în sarcina 
Guvernului. 

 

Președintele Parlamentului                                           
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