
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂRÂ R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport 

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

 În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, al 

art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local Budești,

municipiul Chișinău, din proprietatea statului, administrarea Ministerului 

Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune), în proprietatea 

satului Budești, municipiul Chișinău, mijlocul de transport Chevrolet Trax, anul 

fabricării 2013, numărul caroseriei KL1BF76E9EB530513. 

2. Ministerul Justiției și Inspectoratul Național de Probațiune în comun cu

Consiliul local Budești, municipiul Chișinău, vor institui comisia de transmitere 

și vor transmite, în termen de 30 de zile, mijlocul de transport menționat la 

punctul 1 conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 901/2015. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului  

cu privire la transmiterea unui mijloc de transport 

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

proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de 

transport a fost elaborat de către Ministerul Justiției cu suportul Inspectoratului 

Național de Probațiune. 

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

finalităţile urmărite 

La data de 16.10.2020, autoritatea publică locală a satului Budești, mun. 

Chișinău s-a adresat Ministerului Justiției privind posibilitatea identificării unui 

mijloc de transport și transmiterii ulterioare a acestuia cu titlul gratuit în 

proprietatea satului Budești (în continuare – UAT Budești). În acest sens, a fost 

identificat mijlocul de transport CHEVROLET TRAX, cu nr. de identificare 

(VIN cod): KL1BF76E9EB530513, aflat în administrarea Ministerului Justiției 

(gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune) care poate fi transmis cu titlul 

gratuit către UAT Budești. 

Reieșind din faptul că Inspectoratul Național de Probațiune a achiziționat 

recent mijloace noi de transport pentru exercitarea atribuțiilor funcționale ale 

subdiviziunilor teritoriale, considerăm oportună transmiterea acestuia către UAT 

Budești. 

La data de 30.10.2020 Ministerul Justiției a recepționat decizia Consiliului 

sătesc Budești cu nr. 7/2 din 29 octombrie 2020 cu privire la acceptarea 

transmiterii cu titlu gratuit a autoturismului CHEVROLET TRAX.  

Prin transmiterea autovehiculului se urmărește apropierea administrației 

publice de cetățean prin facilitarea deplasării la necesitate a angajaților 

autorităților publice locale ale satului Budești către cetățeni și în scopuri de 

serviciu. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local 

Budești, mun. Chișinău, din proprietatea statului, administrarea Ministerului 

Justiției (gestiunea Inspectoratului Național de Probațiune), în proprietatea 

satului Budești, mun. Chișinău, mijlocul de transport CHEVROLET TRAX, 

numărul de identificare (VIN cod): KL1BF76E9EB530513, anul fabricării: 2013. 

De asemenea, în proiect este prevăzut că Ministerul Justiției și 

Inspectoratul Național de Probațiune în comun cu Consiliul local Budești, mun. 



Chișinău, vor institui comisia de transmitere și vor transmite, în termen de 30 de 

zile, mijlocul de transport conform prevederilor Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015. 

Adițional, deoarece hotărîrea Guvernului în cauză este una de dispoziție, 

se propune ca aceasta să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de hotărâre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei (compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte 

transmise spre coordonare”). 

În scopul respectării tuturor procedurilor de creație legislativă stabilite de 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost înregistrat la 

Cancelaria de Stat cu numărul unic 953 MJ/2020 și transmis spre avizare către: 

Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice, Inspectoratul Național de 

Probațiune, Consiliul local Budești, mun. Chișinău, Primăria satului Budești, 

mun. Chișinău Centrul Național Anticorupție.  

Ulterior au fost primite avize de la: Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății 

Publice, Inspectoratul Național de Probațiune, Primăria satului Budești, mun. 

Chișinău fără careva propuneri și lipsă de obiecții asupra proiectului.  

7. Constatările expertizei anticorupție

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, 

Cancelaria de Stat, prin scrisoarea nr. 18-23-10913 din 03 decembrie 2020 a 

remis spre expertizare concomitent cu consultările publice proiectul actului 

normativ.  

Prin scrisoarea nr. 06/2-8061 din 17 decembrie 2020, Centrul Național 

Anticorupție nu a efectuat expertiza anticorupție, invocînd prevederile art. 28 

alin. (4) din Legea nr. 82/2017. Nu pot fi reținute argumentele invocate de 

Centrul Național Anticorupție în vederea neefectuării expertizei anticorupție a 

actului normativ, întrucît Legea nr. 100/2017 este una specială în raport cu Legea 

nr. 82/2017 în partea ce ține de reglementările de principiile și etapele legiferării, 



etapele şi regulile elaborării proiectelor actelor normative, iar în conformitate cu 

art. 1 din Legea nr. 100/2017, prezenta lege stabileşte categoriile şi ierarhia 

actelor normative, principiile și etapele legiferării, etapele şi regulile elaborării 

proiectelor actelor normative, cerinţele de bază faţă de structura şi conţinutul 

actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea actului normativ, 

privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice 

aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, 

monitorizarea implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.  

Ba mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, 

normele juridice speciale sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de 

raporturi sociale sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o 

normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi 

nivel, se aplică norma specială.  

Prin urmare, Centrul Național Anticorupție urma să prezinte raportul de 

expertiză anticorupție în termenul stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis de 

aceștia. 

 Ministru          Fadei NAGACEVSCHI /semnat electronic/


	7125 - redactat (ro)
	Страницы из 7125 19.04.2021



