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Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport 

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

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) 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 transmit, cu acordul consiliilor locale respective, din proprietatea 

publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), în proprietatea publică a 

următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:  

1) satul Terebna, raionul Edineţ – autospeciala de intervenţie de model 

TLF Steyr 15 S23 L37, numărul caroseriei VAN1523YY68YY1137, numărul 

motorului 612.93-10985, anul fabricării 1990;  

2) comuna Sărata Veche, raionul Făleşti – autospeciala de intervenţie de 

model Daimler-Benz Mercedes L410/29, numărul caroseriei 30901510669509, 

numărul motorului 102943-10-000833, anul fabricării 1985;  

3) comuna Sipoteni, raionul Călăraşi – autospeciala de intervenţie de 

model Magirus Deutz 80-16, numărul caroseriei WJMB85B8M04013485, 

numărul motorului 7055991, anul fabricării 1985;  

4) satul Cojuşna, raionul Străşeni – autospeciala de intervenţie de model 

Mercedes Benz 1222 F36, numărul caroseriei 615.064-15-099.562, numărul 

motorului 421.906-10-084.767, anul fabricării 1984;  

5) satul Bogzeşti, raionul Teleneşti – autospeciala de intervenţie de model 

TLF Steyr 690.170 L, numărul caroseriei 690.684-4572/49, numărul motorului 

610.79-3990, anul fabricării 1983.  
 

2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 

Afacerilor Interne în comun cu consiliile locale respective, în termen de 30 de 

zile de la data publicării prezentei hotărîri, vor institui comisiile de transmitere şi 

vor asigura transmiterea mijloacelor de transport specificate la punctul 1 în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.  
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3. Agenţia Servicii Publice, la cererea titularilor de drept, va efectua 

reînmatricularea mijloacelor de transport conform procedurii stabilite. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărârii Guvernului 

cu privire ia transmiterea unor mijloace de transport
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor lâ elaborarea proiectului

Ministerul Afacerilor Interne

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

Prezentul proiect are ca scop promovarea în continuare a voluntariatului pe 
teritoriul ţării, precum şi crearea unui cadru juridic necesar procesului de transmitere 
din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a unităţilor administraţiv- 
teritoriale a tehnicii de intervenţie primite ca donaţie din partea partenerilor străini 
pentru dotarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri, inclusiv şi a celor pe 
bază de voluntariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

In prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, din contul bugetelor locale ale 
autorităţilor publice locale de nivelul I, funcţionează 44 posturi teritoriale de salvatori 
şi pompieri, inclusiv 11 posturi voluntare, care, fiind dislocate la distanţe îndepărtate, 
reprezintă forţa primară de intervenţie la lichidarea incendiilor şi consecinţelor 
situaţiilor excepţionale.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
începând cu anul 2016, de către asociaţia obştească austriacă „Structure Projects 

Moldova”, în cooperare cu reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din 
Moldova şi cu susţinerea Ministerului Afacerilor Interne, a fost demarat proiectul de 
creare în localităţile Terebna, raionul Edineţ, Sărata Veche, raionul Făleşti, Sipoteni, 
raionul Călăraşi, Cojuşna, raionul Străşeni şi Bogzeşti, raionul Teleneşti a posturilor 
de pompieri voluntari şi dotarea acestora cu autospeciale de intervenţie şi utilaj 
necesar.

în urma solicitării „Structure Projects Moldova” adresate Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne în 
vederea asigurării perfectării actelor necesare aferente procedurilor de import, IGSU 
a devenit beneficiarul de jure al autospecialelor în cauză.

în ordinea de idei, în scopul finalizării proiectului demarat, Congresul 
Autorităţilor Locale din Moldova, în comun cu asociaţia obştească austriacă 
„Structure Projects Moldova”, au intervenit cu solicitarea de a transmite din 
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ- 
teritoriale menţionate autospecialele de intervenţie primite ca donaţie.

în scopul asigurării respectării procedurilor legale, consiliile locale vizate şi-au 
exprimat acordurile de a primi în gestiune mijloacele de transport menţionate, fiind 
emise următoarele decizii: sat. Terebna — decizia nr.3/12 din 11.09.2018, corn. Sărata 
Veche -  decizia nr.5/6 din 20.08.2018, com.Sipoteni -  decizia nr.11/01 din 
13.11.2018, sat. Bogzeşti — decizia nr.03/11 din 24.10.2018, sat. Cojuşna — decizia 
nr.6.1 din 08.11.2018.

____________ 4. Fundamentarea economico-financiară_________________
Asigurarea financiară şi tehnico-materială a posturilor de pompieri voluntari se



face din contul bugetelor locale şi alte surse prevăzute de legislaţie, iar 
implementarea hotărârii respective nu va necesita careva cheltuieli financiare din 
contul bugetului de stat.

. ________ 5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_________ . ; ■
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XV1 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului cu privire 
la transmiterea unor mijloace de transport a fost plasat pe pagina-web oficială a 
Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul Transparenţa/Consultări 
publice/Iniţierea elaborării actelor normative şi asigurată avizarea proiectului cu 
autorităţile competente.

6. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, iar concluziile au fost incluse în 

sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor).

: ______7. Constatările expertizei juridice________
Proiectul a fost supus expertizei juridice, iar concluziile au fost incluse în 

sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor).

Ministru Alexandru JIZDAN
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