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Cu privire la transmiterea unor încăperi 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a), 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, și al 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, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Dondușeni, 

din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituției 

Publice Agenția Servicii Publice), în proprietatea orașului Dondușeni, încăperile 

cu suprafața de 86,3 m2 (număr cadastral 340111305101.001) din incinta clădirii 

administrative, amplasată în orașul Dondușeni, str. Independenței, 59, nr. 1. 

 

2. Cancelaria de Stat în comun cu Instituția Publică ,Agenția Servicii 

Publice și primarul orașului Dondușeni vor institui comisia de transmitere și vor 

asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea încăperilor menționate la punctul 1 

în conformitate cu prevederile 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     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern 

cu privire la transmiterea unor încăperi 

(NU 249/CS/ASP/2022) 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Autorul proiectului este Cancelaria de Stat la propunerea Instituției Publice 

,,Agenția Servicii Publice” (în continuare ASP). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în virtutea competenței Guvernului de 

administrare a proprietății publice, în vederea întregirii spațiului, destinat pentru sediul 

administrativ al Primăriei orașului Dondușeni. 

Prin adresările nr.533 din 10.08.2021 și nr. 683 din 14.10.2021, Primarul orașului 

Dondușeni a sesizat ASP privind: 

- dificultățile cu care se confruntă structura funcțională pentru buna organizare a 

procesului de prestare a serviciilor; 

- stringența creării unor condiții confortabile și optime de lucru pentru angajați în 

vederea asigurării unor căi de acces directe și accesibilității utilizării spațiilor, inclusiv 

pentru persoane cu dizabilități; 

-  necesitatea „restituirii” încăperilor în proprietatea orașului Dondușeni.  

Prin răspunsul nr. 01/8862 din 19.11.2021, ASP şi-a exprimat acordul în vederea 

transmiterii încăperilor (trei birouri înregistrate sub numărul cadastral 

3401113.051.01.001), amplasate în incinta construcției, situate în or. Dondușeni,  str. 

Independenței 59, nr. 1, în proprietatea orașului Dondușeni.  

De asemenea, ASP a specificat că, inițial, încăperile au fost destinate pentru 

amplasarea Serviciului stare civilă Dondușeni în vederea desfășurării evenimentelor 

solemne însă, încăperile nu au fost utilizate și nu sunt utilizate până în prezent. 

Prin Decizia nr. 11/6 din 09.12.2021, Consiliul orășenesc Donduşeni a acceptat 

transmiterea încăperilor menționate în proprietatea orașului Donduşeni. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul: 

1) prevede transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc 

Dondușeni, din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea 

Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, în proprietatea orașului Dondușeni, a 

încăperilor cu suprafața de 86,3 m.p., număr cadastral 340111305101.001, din incinta 

clădirii administrative, amplasată în orașul Dondușeni, str. Independenței 59, nr. l; 

2) include dispoziția, prin care se instituie obligația comună a Cancelariei de Stat și 

a Primarului orașului Dondușeni de a institui Comisia de transmitere și de a asigura 

transmiterea bunurilor imobile, în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015; 

3) stabilește intrarea în vigoare a hotărârii la data publicării în Monitorul Oficial 

întrucât hotărârea este un act de dispoziție. 

4) Respectiv, intrarea în vigoare a hotărârii rezidă pe rațiunile ce țin de: 

- sporirea previzibilității și aplicabilității dispozițiilor hotărârii, 



- demararea imediată a procedurii de instituire a Comisiei de transmitere și de 

transmitere a bunurilor imobile. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 

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

Adoptarea proiectului dat nu presupune modificarea sau abrogarea unor acte 

normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

La data de 07 aprilie 2022, ca urmare a ședinței Secretarilor generali ai 

ministerelor, proiectul a fost transmis spre avizare Ministerului Economiei, 

Ministerului Finanțelor, Agenției Proprietății Publice, Ministerului Justiției și Centrului 

Național Anticorupție. 

Totodată, în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Cancelariei 

de Stat, precum și pe portalul guvernamental – particip.gov.md: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9078 . 

Obiecțiile și recomandările au fost acceptate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiect. 

Prin scrisoarea nr. 19-01-4618 din 20.05.2022, proiectul hotărârii definitivate și 

dosarul de însoțire (avizele recepționate, nota informativă completată, sinteza 

obiecțiilor și propunerilor, copia de pe deciziile autorității publice locale referitoare la 

acceptarea transmiterii și scrisorile de corespondență) au fost transmise spre avizare 

repetată Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor și Agenției Proprietății 

Publice, precum și spre expertizare Centrului Național Anticorupție și Ministerului 

Justiției. 

Autoritățile, consultate repetat, au comunicat lipsa obiecțiilor și propunerilor pe 

marginea proiectului prezentat. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost transmis pentru efectuarea expertizei anticorupție, conform art.35 

din Legea nr.100/2017. 

Centrul Național Anticorupție a solicitat expedierea în adresa autorității a 

proiectului în varianta definitivată în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul 

de avizare și/sau de consultare a părților interesate. 

Suplimentar, la etapa de avizare repetată, în adresa Centrului Național 

Anticorupție s-a prezentat proiectul hotărârii conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017. 

Astfel, în Raportul de expertiză anticorupție nr. EHG22/8027 din 15.06.2022, 

Centrul Național Anticorupție a constatat următoarele: „Proiectul a fost elaborat de 

către Cancelaria de Stat şi are drept obiectiv de a transmite încăperile, din proprietatea 

statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice „Agenția 

Servicii Publice”, în proprietatea orașului Dondușeni, în  vederea utilizării adecvate ale 

acestora, de către Consiliul orășenesc Dondușeni. 

Prin proiect se promovează interesul public de a asigura administrarea eficientă şi 

transparentă a proprietății publice. 

În textul proiectului de hotărâre nu s-au identificat factori de risc care pot genera 

apariția riscurilor de corupție.” 

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.100/2017. 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9078


Ministerul Justiției a expus lipsa propunerilor și observațiilor de ordin 

conceptual. 

Totodată, Ministerul Justiției a recomandat completarea proiectului cu un punct 

în care va fi prevăzut că aceasta va intra în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova cu completarea și a notei informative. 

Ca efect al acceptării propunerii, proiectul a fost completat cu pct. 3 conform 

recomandării, iar nota informativă la proiect s-a completat cu argumente, ce țin de 

intrarea în vigoare a hotărârii la data publicării. 

10. Constatările altor expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în 

sensul Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității 

de întreprinzător. Astfel, nu este necesară examinarea acestuia de către Grupul de lucru 

pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

De asemenea, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi 

efectuate în condițiile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative. 
 

 

Secretar general adjunct al Guvernului    Roman CAZAN 

 




