
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂ R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Cu privire la transmiterea unor mijloace 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. (l) lit. a) și art. 14 alin. (l) 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 transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor locale respective, 

din proprietatea statului, gestiunea Procuraturii Generale, în proprietatea 

următoarelor unități administrativ-teritoriale: 

1)  comuna Braniște, raionul Rîșcani – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764713, numărul  motorului 

9080550, anul producerii 2008, număr de înmatriculare CNH 115;  

2)  comuna Pompa, raionul Fălești – automobilul marca Lada, modelul 

21074,  numărul caroseriei XTA21074082765048, numărul motorului 

9080556, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 114; 

3)  comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082766060, numărul motorului 

9081998, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 105; 

4) comuna Nihoreni, raionul Rîșcani – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764379, numărul motorului 

9080388, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 118; 

5) comuna Vasileuți, raionul Rîșcani – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764822, numărul motorului 

9081399, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 117; 

6) comuna Malinovscoe, raionul Rîșcani – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764472, numărul motorului 
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9080378, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 113; 

7) comuna Antonești, raionul Ștefan Vodă – automobilul marca Lada, 

modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764907, numărul motorului 

9080462, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 125;  

8) comuna Cepeleuți, raionul Edineț – automobilul marca Mercedes, 

modelul C320, numărul caroseriei WDB2030641F138831, numărul motorului 

11294631054447, anul producerii 2002, numărul de înmatriculare RMP 073. 

 

2. Procuratura Generală în comun cu consiliile locale respective vor 

institui comisiile de transmitere și vor transmite mijloacele de transport 

nominalizate 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 interimar    AURELIU CIOCOI 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului  

Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport 

 

1.  Denumirea autorului proiectului 

Cancelaria de Stat, la inițiativa Procuraturii Generale a Republicii Moldova. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.523/1999 cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și art.6 alin.(l) lit.a) și art.14 alin.(l) 

lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

La moment, Procuratura Generală deține în gestiune mijloace de transport care nu sunt utilizate mai 

bine de trei ani, însă care sunt într-o stare tehnică bună. Prin urmare, având în vedere utilizarea rațională 

și gestionarea eficientă a cheltuielilor pentru întreținere și supraveghere a acestora, precum și în vederea 

consolidării bazei tehnico-materiale a administrației publice locale, Procuratura Generală și-a exprimat 

disponibilitatea transmiterii acestor mijloace de transport în proprietatea autorităților publice locale. 

În acest context, prin intermediul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat a fost solicitat acordul 

Consiliilor locale privind necesitatea utilizării a câte un mijloc de transport. 

Ca rezultat, Procuratura Generală a recepționat Deciziile a opt Consilii locale care și-au exprimat 

acordul privind necesitatea utilizării a câte un mijloc de transport (comuna Braniște, raionul Rîșcani; 

comuna Pompa, raionul Fălești; comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei; comuna Nihoreni, raionul 

Rîșcani; comuna Vasiliuți, raionul Rîșcani; comuna Malinovscoe, raionul Rîșcani; comuna Antonești, 

raionul Ștefan Vodă; comuna Cepeleuți, raionul Edineț). 

Procuratura Generală în comun cu consiliile locale respective vor institui comisiile de transmitere 

(predare-primire) și vor asigura transmiterea bunurilor specificate, în corespundere cu prevederile 

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

Guvernului nr.901/2015. 

Totodată, luând în considerare necesitatea utilizării mijloacelor de transport de către autorităților 

publice locale menționate, se propune ca intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului să fie din data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

De asemenea, având în vedere competențele actualului Guvern demisionar, precum și prin prisma 

prevederilor Hotărârii Curţii Constituţionale nr.7/2021 pentru controlul constituţionalităţii articolelor 15 

alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), 23 alin. (3) şi (6) şi articolului 26 alineatele (6) - (9) din Legea cu privire la 

Guvern nr.136/2017, notăm că aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea 

unor mijloace de transport, se circumscrie în categoria de proiecte prin care se urmărește soluționarea 

treburilor în curs, care au fost iniţiate de Guvernul cu puteri depline şi care trebuie finalizate. 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiect se urmărește transmiterea, cu titlul gratuit, cu acordul consiliilor locale, din proprietatea 

statului, gestiunea Procuratura Generală, în proprietatea unităților administrativ teritoriale, următoarele 

automobile: 



1) automobilul marca Lada, modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764713, numărul 

motorului 9080550, anul producerii 2008, număr de înmatriculare CNH 115 (com.Braniște, r.Rîșcani); 

2) automobilul marca Lada, modelul 21074, numarul caroseriei XTA21074082765048, numarul 

motorului 9080556, anul producerii 2008, numarul de înmatriculare CNH 114 (com.Pompa, r.Fălești); 

3) automobilul marca Lada, modelul 21074, numarul caroseriei XTA21074082766060, numarul 

motorului 9081998, anul producerii 2008, numarul de înmatriculare CNH 105 (com.Bilicenii Vechi, 

r.Sîngerei); 

4) automobilul marca Lada, modelul 21074, numarul caroseriei XTA21074082764379, numarul 

motorului 9080388, anul producerii 2008, numarul de înmatriculare CNH 118 (com.Nihoreni, r.Rîșcani); 

5) automobilul marca Lada, modelul 21074, numarul caroseriei XTA21074082764822, numarul 

motorului 9081399, anul producerii 2008, numarul de înmatriculare CNH 117 (com.Vasiliuți, r.Rîșcani); 

6) automobilul marca Lada, modelul 21074, numarul caroseriei XTA21074082764472, numarul 

motorului 9080378, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 113 (com.Malinovscoe, 

r.Rîșcani); 

7) automobilul marca Lada, modelul 21074, numărul caroseriei XTA21074082764907, numărul 

motorului 9080462, anul producerii 2008, numărul de înmatriculare CNH 125 (com.Antonești, r.Ștefan 

Vodă); 

8) automobilul marca Mercedes, modelul C320, numărul caroseriei WDB2030641F138831, 

numărul motorului 11294631054447, anul producerii 2002, numărul de înmatriculare RMP 073 

(com.Cepeleuți, r.Edineț). 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. 

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

Ca rezultat al aprobării proiectului nu vor fi modificate sau abrogate careva acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii 

nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina web a Cancelariei de Stat 

(www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională, este asigurată plasarea:  

- anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și  

- proiectului, împreună cu Nota informativă. 

Proiectul este înregistrat de către Cancelaria de Stat cu numărul unic 983/CS/2020 și este supus 

avizării de către toate autoritățile și instituțiile a căror avizare este necesară, precum și supus expertizării 

juridice și anticorupție. 

Se propune înaintarea proiectului pentru aprobare în ședința Guvernului. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul este supus expertizei anticorupție, iar potrivit concluziilor acesteia, proiectul în redacția 

propusă, nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este supus expertizei juridice (aviz nr.04/10008 din 17.12.2020), obiecțiile și propunerile 

de ordin juridic fiind luate în considerare la definitivarea acestuia. 

 

Secretar general al Guvernului          /semnat electronic/          Liliana IACONI 

http://www.cancelaria.gov.md/
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