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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  

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

În temeiul art.6 alin.(1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) 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, art. 8 alin. (3) din  

Legea 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), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (2) 

din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi 

delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, 

art.316), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, conform deciziei Consiliului 

sătesc Zăicani, raionul Rîşcani, din proprietatea publică a satului Zăicani în 

proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

gestiunea Secţiei Situaţii Excepţionale Rîşcani, Direcţia Situaţii Excepţionale 

Bălţi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a construcţiei cu 

suprafaţa totală de 124,5 m2 (număr cadastral 7163124.028.01) şi a terenului 

aferent cu suprafaţa de 0,0847 ha (număr cadastral 7163124.028), în vederea 

dislocării Unităţii salvatori şi pompieri. 
 

2. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, conform deciziei Consiliului 

sătesc Holercani, raionul Dubăsari,  din proprietatea publică a satului Holercani 

în proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

gestiunea Secţiei Situaţii Excepţionale Dubăsari, Direcţia Situaţii Excepţionale 

mun. Chişinău a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a 

construcţiei de cultură şi agrement cu suprafaţa de 61,3 m2 (număr cadastral 

3835100.224.01) şi  a terenului aferent cu suprafaţa de 0,0374 ha (număr 

cadastral 3835100.224), în vederea dislocării Unităţii salvatori şi pompieri. 
 

3. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 

Afacerilor Interne, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale ale 
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satului Zăicani,  raionul Rîşcani, şi ale satului Holercani, raionul Dubăsari, vor 

institui comisia care va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor 

imobile specificate în punctele 1 şi 2, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. 
 

4. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 887 din 19 iulie 2016 

„Cu privire  la transmiterea unor imobile” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016,  nr. 217-229, art. 964), textul „352,2 m2” se substituie cu textul 

„679,9 m2”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri

imobile

1/Temeiul iniţierii procesului de elaborare, autorul proiectului

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri ! 
imobile este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în baza art. 6 alin. (1) 

lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărârii Guvernului nr, 901 

din 31 decembrie 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică”, care reglementează raporturile de 

administrare şi deetatizare a proprietăţii publice şi procedura de transmitere
gratuită a bunurilor proprietate publică a statului.___________ _____________

2. Scopul şi obiectivele urmărite plin adoptarea actului normativ,

___________ principalele prevederi ale proiectului

Proiectul prenotat presupune transmiterea cu titlu gratuit, la solicitarea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor 

Interne (IGSU), a unor bunuri imobile din gestiunea Administraţiilor Publice j 

Locale (Consiliul sătesc Zăicani, raionul Râşcani şi Consiliul sătesc Holercani, 

raionul Dubăsari) în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea 

subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

In scopul soluţionării dificultăţilor de ordin administrativ-locative cu care 

se confruntă Unităţile de Salvatori şi Pompieri şi efectivul acestora, IGSU 

j  depune eforturi în vederea identificării şi aplicării diferitor programe de asistenţă 
' tehnică şi financiară, în special prin atragerea partenerilor de dezvoltare externi 

| sau donatorilor.

Una din condiţiile principale impuse de potenţialii investitori în vederea 

implementării proiectelor de investiţii în obiectivele de 

construcţie/reconstrucţie/reparaţie ar fi dreptul de proprietate al IGSU asupra 

bunului imobil, inclusiv şi asupra terenului aferent, unde îşi desfăşoară , 
activităţile profesionale Unităţile de Salvatori şi Pompieri. în context, întru :

| asigurarea realizării investiţiilor propuse, IGSU a apelat către Administraţiile 
| Publice Locale menţionate supra cu solicitarea transmiterii, cu titlu gratuit, a 

| bunurilor imobile, care pe parcursul mai multor ani deja sunt administrate de !

| subdiviziunile teritoriale ale IGSU.

I Trecerea în proprietatea IGSU a bunurilor imobile va asigura o 

I administrare mai eficientă a acestora prin încheierea contractelor directe cu j 

i prestatorii de servicii comunale, prin realizarea proiectelor investiţionale I 

durabile, îmbunătăţirea capacităţilor de eficienţă energetică, modernizarea j 

condiţiilor de infrastructură, etc.
! în context, pentru realizarea dreptului de proprietate asupra bunului este 

necesară Hotărîrea de Guvern cu privire la transmiterea bunurilor imobile în 

: proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea 

j economică a subdiviziunii teritoriale din subordinea IGSU. i
Totodată, se propune amendarea concomitentă a pct. 2 al Hotărârii J 

Guvernului nr. 887 din 19.07.2016 „Cu privire la transmiterea unor imobile” j



j  (Monitorul Oficial nr 217-229, art. 964) în vederea modificării suprafeţei 

bunului imobil transmis în gestiunea IGSU. Suprafaţa imobilului de 352,2 m2 j  

indicată în prezenta Hotărâre constituie doar o parte din constructiv, fapt ce duce 

la imposibilitatea executării procedurii de înregistrare la Oficiul Cadastral 
Teritorial a dreptului de gestiune economică. Temei legal pentru operarea 

modificării o constituie Decizia nr. 03/06 din 15 iunie 2017 a Consiliului

orăşenesc Călăraşi. ____ _______________________________ _____

3» Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare şi
alocarea mijloacelor financiare suplimentare._____________ ________________

i __ a____ 4. Respectarea transparenţei în procesul decizional

; In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XV1 din 13 noiembrie ; 

2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea 

procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la i 
transmiterea unor bunuri imobile este plasat pe pagina oficială a Ministerului 

Afacerilor Interne, în directoriul Transparenţa decizională/Consultări 

[j5ubljce/Organizarea consultărilor publice._ __ j

Ministru Alexandru JIZDAN
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