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Cu privire la transmiterea unui bun imobil 

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

 

În temeiul art.5 alin.(5) din Legea nr.29/2018 privind delimitarea 

proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, 

art.279) şi al art.14 alin.(1) lit.c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Procuraturii Generale în 

administrarea Agenției Proprietății Publice, blocul nr.1 al Bazei de odihnă 

„Ciaica” din or. Koblevo, regiunea Nicolaev, Ucraina (număr cadastral 

6398414), proprietate publică a statului. 

 

2. Procuratura Generală în comun cu Agenția Proprietății Publice  vor 

institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen de 30 de zile, 

transmiterea bunului imobil nominalizat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil este 
elaborat de către Procuratura Generală în temeiul art.5 alin.(5) din Legea nr.29/2018 
privind delimitarea proprietăţii publice şi al art.14 alin.(l) lit.c) din Legea nr. 121-XVI 
din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice cu acceptul 
Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Guvernului.1

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 
finalităţile urmărite

în temeiul noilor prevederi ale Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25 
februarie 2016, în vigoare din 01 august 2016, Procuratura Republicii Moldova este în 
proces de implementare a reformei instituţionale, iar efortul Guvernului pentru 
realizarea obiectivelor stabilite în contextul reformei instituţionale a Procuraturii 
Republicii Moldova este unul semnificativ.

Realizarea cu succes a obiectivelor propuse permite micşorarea cheltuielilor de 
întreţinere, valorificarea eficientă a bunurilor imobile potrivit necesităţilor întru 
asigurarea managementului financiar corespunzător.

Astfel, în baza Hotărârii Guvernului nr.249 din 12.03.2004 despre transmiterea 
bunurilor de la balanţa întreprinderii de Stat „Promin”, blocul nr. 1 al bazei de odihnă 
„Ciaica” din or.Coblevo, regiunea Nicolaev, Ucraina, a fost transmis, cu titlu gratuit la 
balanţa Procuraturii Generale.

Bunul imobil menţionat este situat pe litoralul Mării Negre şi face parte dintr-un 
complex turistic cu o infrastructură adaptată necesităţilor vizitatorilor.

Menţionăm, construcţia este în stare degradată şi necesită reparaţii capitale, iar 
resurse financiare pentru întreţinerea bunului imobil nu au fost prevăzute.

Mai mult, din cauza gradului avansat al uzurii fizice şi morale, utilizarea acestuia 
în continuare este inoportună, iar modificarea condiţiilor de exploatare a activelor 
necesită cheltuieli suplimentare, ceia ce face nerentabilă pentru Procuratura Generală 
întreţinerea bunului imobil menţionat.

Respectiv, Procuratura Generală la 17 septembrie 2018 a sesizat despre acest 
fapt Prim-ministru al Republicii Moldova2.

Prin urmare, în condiţiile în care bunul imobil proprietate publică a statului nu 
mai este valorificat de către gestionar, în vederea optimizării administrării, gestionării 
şi utilizării patrimoniului public şi a resurselor financiare, se propune transmiterea cu 
titlu gratuit a blocului nr.l 1̂ bazei de odihnă „Ciaica” din or.Coblevo, regiunea 
Nicolaev, Ucraina, cu numărul cadastral 6398414, primit la balanţa Procuraturii 
Generale în baza Hotărârii Guvernului menţionate supra, din administrarea 
Procuraturii Generale, în administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Agenţiei

1 Scrisoarea nr. 28-2d/l 8-349 din 05.1 1.2018 şi Scrisoarea nr.04-02-2195 din 30.11.2018
2 Scrisoarea nr.24-147/17-642 din 17.09.2018



Proprietăţii Publice subordonată Guvernului, pentru a decide în consecinţă.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect propune transmiterea, cu titlu gratuit, din administrarea 

Procuraturii Generale, în administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Agenţiei 
Proprietăţii Publice subordonată Guvernului, blocul nr.l al bazei de odihnă „Ciaica” 
din or.Coblevo, regiunea Nicolaev, Ucraina, cu numărul cadastral 6398414, proprietate 
publică a statului, transmis la balanţa Procuraturii Generale în baza Hotărârii 
Guvernului nr,249 din 12.03.2004 despre transmiterea bunurilor de la balanţa 
întreprinderii de Stat „Promin”.

4. Fundamentarea economico-fînanciara
Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesită alocarea de mijloace 

suplimentare de la bugetul de stat.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de hotărâre se va incorpora perfect în sistemul actelor normative în 

vigoare, iar adoptarea acesteia nu necesita modificarea altor acte normative.

6. Avizarea si consultarea publica a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 
transmiterea unui bun imobil a fost plasat pe pagina web a Procuraturii (directoriul 
„Transparenţă”, compartimentul “Transparenţă decizională”).

7. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, efectuată de către Centrul Naţional 

Anticorupţie (Raport nr.06/2-7511 din 19.12.2018).

8. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, efectuată de către Ministerul Justiţiei 

(Aviz nr.04/14541 din 14.12.2018).
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