
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂR E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

În temeiul 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, al art. 2 lit. c), al art. 8 alin. (2) și alin. (3) 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 HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Nisporeni,  

din proprietatea statului, administrarea Procuraturii Generale (gestiunea 

Procuraturii raionului Nisporeni), în proprietatea raionului Nisporeni, clădirea 

administrativă cu suprafața de 135,8 m
2
 (numărul cadastral 6001211.010.01), 

construcția accesorie (garaj) cu suprafața de 50,7 m
2
 (numărul cadastral 

6001211.010.02), construcția auxiliară cu suprafața de 9,6 m
2
 (numărul 

cadastral 6001211.010.03), amplasate în orașul Nisporeni, str. Alexandru 

cel Bun, nr. 5. 

 

2. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional 

Nisporeni, din proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății 

Publice (gestiunea Procuraturii Generale), în proprietatea raionului Nisporeni, 

terenul cu suprafața de 0.0984 ha (numărul cadastral 6001211.010), amplasat 

în orașul Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 5. 

 

3. Se propune Consiliului raional Nisporeni să transmită, cu titlu 

gratuit, din proprietatea raionului Nisporeni în proprietatea statului, 

administrarea Procuraturii Generale, încăperile cu suprafața de 

360,7 m
2 

(numărul cadastral 6001212.077.01.0003), amplasate în orașul 

Nisporeni, str. Suveranității, nr. 2. 
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4. Procuratura Generală și Agenția Proprietății Publice în comun  cu 

Consiliul raional Nisporeni vor institui comisia de transmitere și vor asigura, 

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

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 
 

5. În anexa nr. 22
5
 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la 

transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare, poziția 22 va avea 

următorul cuprins: 

 

,,22. Încăperi nelocative or. Nisporeni, 

str. 

Suveranității, 2 

360,7/1 Procuratura 

Nisporeni”. 

 

6. În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la 

aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 

Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 108-110, art. 215), cu modificările ulterioare, poziția 1408 se exclude. 

 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.  
 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

  



Notă informativă la proiectul hotărârii de Guvern 

„cu privire la transmiterea unor bunuri imobile” 
1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Autor al proiectului este Cancelaria de Stat la solicitarea Procuraturii Generale 

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

Elaborarea proiectului rezultă din prevederile art.6 lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, 

ce dispune Executivului să asigure administrarea eficientă a proprietății publice. 

Proiectul are drept scop îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților, precum și asigurarea unei 

activități eficiente a Procuraturii raionale Nisporeni, prin reamplasarea sediului acesteia urmare 

transmiterii bunurilor imobile din proprietatea statului, administrarea Procuraturii Generale și 

Agenției Proprietății Publice, în proprietatea raionului Nisporeni, amplasate în or. Nisporeni, str. 

Alexandru cel Bun, nr.5., precum și transmiterea din proprietatea raionului Nisporeni, în proprietatea 

statului, administrarea Procuraturii Generale, încăperile amplasate în or. Nisporeni, str. Suveranității, 

nr.2. 

Procedura de transmitere este guvernată de art.6 alin. (1), lit.a) și art.14 alin. (1) lit.b), din Legea 

nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 2 lit. c), art. 8 alin. (2) și 

alin.(3) din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. 

Finalitatea urmărită a proiectului este asigurarea Procuraturii raionului Nisporeni cu încăperi de 

serviciu, necesare desfășurării a activității și exercitării atribuțiilor funcționale. 

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 hotărârii Guvernului prevede transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional 

Nisporeni, din proprietatea statului, administrarea Procuraturii Generale, (gestiunea Procuraturii 

raionului Nisporeni) și Agenției Proprietății Publice în proprietatea raionului Nisporeni, clădirea 

administrativă cu suprafața de 135,8 m2, (număr cadastral 6001211.010.01), construcția accesorie 

(garaj), cu suprafața de 50,7 m2, (număr cadastral 6001211.010.02), construcția auxiliară, cu suprafața 

de 9,6 m2, (număr cadastral 6001211.010.03) și terenul aferent acestora, cu suprafața de 0.0984 ha, 

(număr cadastral 6001211.010) amplasate în or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, bunurile 

menționate urmând a fi utilizate de Consiliul raional Nisporeni în scopul desfășurării atribuțiilor 

funcționale . 

De asemenea, prin proiectul dat se propune Consiliului raional Nisporeni să transmită, cu titlu gratuit, 

din proprietatea raionului Nisporeni, în proprietatea statului, administrarea Procuraturii Generale, 

încăperile cu suprafața de 360,7 m2, cu numărul cadastral 6001212.077.01.0003 amplasate în or. 

Nisporeni, str. Suveranității, nr.2.  

Totodată, proiectul prevede ca, Procuratura Generală și Agenția Proprietății Publice în comun cu 

Consiliul raional Nisporeni, să instituie comisia de transmitere și să asigure, în termen de 30 de zile, 

transmiterea bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  

Respectiv, ținând cont de transmiterea bunurilor imobile prescrise în proiect, proiectul conține și 

prevederi ce stabilesc operarea modificărilor corespunzătoare în Anexa nr. 225 la Hotărârea 

Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 

statului şi la transmiterea unor bunuri imobile și în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 

cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției 

Proprietății Publice. 

Întrucât prin prezenta Hotărâre a Guvernului se va asigura dotarea Procuraturii raionului Nisporeni cu 

încăperi de serviciu suplimentare în scopul exercitării atribuțiilor funcționale conform competențelor 

stabilite în Regulamentul Procuraturii, se propune ca aceasta să intre în vigoare la data publicării în 



Monitorul Oficial al Republicii Moldova, or în conformitate cu art. 56 alin. (3) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită 

pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului 

normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii 

între actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective”. 

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 bunuri, se circumscrie în categoria de proiecte prin care se urmărește soluționarea treburilor în 

curs, care au fost inițiate de Guvernul cu puteri depline şi care trebuie finalizate. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Reieșind din scopul proiectului, implementarea proiectului hotărârii de Guvern nu necesită alocarea 

mijloacelor financiare suplimentare din contul bugetului de stat. 

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

Adoptarea proiectului implică modificarea următoarelor Hotărâri de Guvern: 

- Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate 

publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile; 

- Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică 

a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. 

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 a  

- proiectului, împreună cu Nota informativă. 

Proiectul este înregistrat de către Cancelaria de Stat cu numărul unic 127/CS/2021 și este 

supus avizării de către toate autoritățile și instituțiile a căror avizare este necesară. 

Ca urmare a avizării proiectului, acesta a fost  transmis spre avizare repetată, în conformitate cu 

procedura prevăzută la pct.201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.610/2018. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

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

nr.100/2017. 

9. Constatările expertizei juridice 

În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la transparența în 

procesul decizional. Proiectul corespunde normelor de tehnică normativă.     

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 al Guvernului /semnat electronic/  Liliana IACONI 


	11682 - redactat (ro)
	11682 nota
	11682 sinteza
	APP 27.05.2021
	CNA 02.06.2021
	MEI 02.06.2021
	MF 25.05.2021



