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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

 

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), cu modificările ulterioare, și al  

art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-

125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu acordul Consiliului raional Leova, din proprietatea 

statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice Agenția 

Servicii Publice, în proprietatea raionului Leova, bunurile menționate în anexă. 

 

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

și Președintele raionului Leova vor institui comisia de transmitere și vor asigura, 

în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor menționate în anexă, 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 
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            Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 
 

LISTA  

bunurilor care se transmit din proprietatea statului,  

administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice 

Agenţia Servicii Publice, în proprietatea raionului Leova 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Număr 

de 

inventar 

Anul 

punerii 

în 

funcțiune 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Valoarea 

inițială, 

lei 

Suma, lei 

1. Sistem de încălzire 

interioară 

030018 2008 buc. 1 48500,89 48500,89 

2. Conductă de gaz 

exterioară 

030019 2008 buc. 1 36931,30 36931,30 

3. Aparat de aer condiționat 

Toshiba RAC 10 

121585 2005 buc. 1 13344,94 13344,94 

4. Aparat de aer condiționat 

Toshiba RAC 10 

121586 2005 buc. 1 13344,95 13344,95 

5. Aparat de aer condiționat 

Toshiba RAC 13 

121590 2005 buc. 1 15341,43 15341,43 

6. Masă 121025 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

7. Masă 121026 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

8. Masă 121027 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

9. Masă 121028 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

10. Masă 121029 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

11. Masă 121030 2005 buc. 1 1696,00 1696,00 

12. Masă 121031 2005 buc. 1 3136,00 3136,00 

13. Masă 121032 2005 buc. 1 3136,00 3136,00 

14. Masă 156040 2005 buc. 1 2279,00 2279,00 

15. Stabilizator de tensiune 

AIRSTAR 

11000108 2011 buc. 1 601,59 601,59 

16. Contor de apă 115011 2013 buc. 1 251,14 251,14 

17. Contor electric 12500016 2013 buc. 1 1132,08 1132,08 

18. Sistem de cablare 

structurală 

1235220 2014 buc. 1 12986,53 12986,53 

 TOTAL     161161,85 161161,85 

 

 

 

 

 



Nota informativl
la proiectul hotirArii de Guvern

cu privire la transmiterea unor bunuri

1. Denumirea autorului q!, dupl c z, 
^ 

participanfilor la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de cdtre Cancelaria de Stat la propunerea Institufiei

Publice ,, Agenfia Servicii Publ rce" (ASP).
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ pi finalitlfile urmirite

Elaborarea proiectului rezultd din prevederile art.6 lit.k) al Legii nr.l36l20l7
cu privire la Guvern, ce dispun Executivului sd asigure administrarea eficientd a
proprietSfii publice.

Ca urmare a reorganizdrli Instituliei Publice ,,Agenfia Servicii Publice" qi

transmiterii (restituirii) Consiliului raional Leova a bunului imobil folosit anterior
cu scopul desfEgurdrii activitA[ii Biroului evidenfd qi documentare a populaliei gi

Biroului examinare Ei evidenfd a transportului Leova, intervine necesitatea
eliberdrii spafiului qi respectiv evacuarea bunurilor materiale.

Astfel, bunurile materiale incorporate in incdperea menfionatd supra necesitd
sd fie transmise impreund cu imobilul, or ulterioara intrebuinfare a bunurilor
distincte (in caz de demontare, si evacuare) ar fi greu de realizat, deoarece au o
destinalie strict determinatd, iar demontarea, transportarea gi depozitarea acestor
bunuri va generaliza cheltuieli financiare (sistemd de inc6lzire interioard, conduct6
de gaz exterior, sistemd de cabluri structurale q.a.). in partea ce fine de restul
bunurilor materiale, se determini inutilizabilitatea Ei ineficienfa reparafiei acestor
bunuri cu ulterioara lor casare.

in fine, se constatd rezonabil ca aceste bunuri sd fie transmise in proprietatea
Consiliului raional Leova pentru ulterioara utilizare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislafiei nafionale cu legisla(ia Uniunii Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislafiei nalionale cu legislalia Uniunii

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul prevede transmiterea unor bunuri, cu titlu gratuit, cu acordul
Consiliului raional Leova (Deciziile organului deliberativ privind acordul primirii
se anexeazd), din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea
Agentia Servicii Publice in proprietatea raionului Leova.
5. Fundamentarea economico-financiarl

Implementarea prevederilor proiectului nu necesitd cheltuieli financiare
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Adoptarea proiectului dat nu impune modificarea sau abrogarea unor acte

normative
7. Avizarea $i consultarea publicl a proiectului

La data de ..., ca urmare a qedin{ei Secretarilor generali de Stat, proiectul a fost
transmis spre avizare autoritalilor publice participante la avizare (...).

Totodatd, in vederea respectdrii prevederilor Legii nr.23912008 privind
transparenla in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a

Cancelariei de Stat, precum qi pe portalul guvernamental - particip .gov.md (la



data de...)
8. Constatlrile expertizei anticoruptie

Proiectul a fost transmis pentru efectuarea expertizei anticoruplie, conform
art.35 din Legea nr.l00l20l7.
10. Constatirile expertizei juridice

Proiectul este supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.l00l20l7.
11. Constatlrile altor expertize

Proiectul nu confine prevederi de reglementare a activitSlii de intreprinz[tor in
sensul Legii nr.23512006 cu privire la principiile de bazd de reglementare a
activitefii de intreprinzdtor. Astfel, nu este necesard examinarea acestuia de cdtre

Grupul de lucru pentru reglementarea activitefii de intreprinzdtor. De asemenea,

proiectul nu cade sub incidenfa altor expertize necesare de a fi efectuate in
condiliile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Secretar general al Guvernului
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