
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (1) şi (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, şi 

al art. 6 alin. (1) lit. a), 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, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

statului, domeniul public, administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale (gestiunea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui), în 

proprietatea raionului Nisporeni, domeniul public, administrarea Consiliului 

raional Nisporeni (gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul 

Raional Nisporeni”) bunurile menționate în anexă. 

 

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Consiliul 

raional Nisporeni vor institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen de 

30 de zile, transmiterea bunurilor indicate 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 interimar    AURELIU CIOCOI 
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                                                                                                   Anexă 

                                                                                     la Hotărârea Guvernului nr.  

 

LISTA 

bunurilor care se transmit din proprietatea statului, domeniul public, administrarea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (gestiunea Centrului Național 

de Transfuzie a Sângelui), în proprietatea raionului Nisporeni, domeniul public, 

administrarea Consiliului raional Nisporeni (gestiunea Instituției 

Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Nisporeni”) 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea bunului 

 

Anul 

fabrică- 

rii 

 

Număr de 

inventar/ 

numărul 

caroseriei 

 

u/m 

 

Valoarea 

de bilanț,  

lei 

 

Suma 

amortizări,  

lei 

 

Valoarea 

reziduală, 

lei 

 

Mențiuni 

1. Scaun pentru donație 

staționar MD 3500 

2015 31635296 buc. 23319,46 6995,85 16323,61 funcțional 

2. Scaun pentru donație 
staționar MD 3500 

2015 31635297 buc. 23319,46 6995,85 16323,61 funcțional 

3. Șkoda Octavia, 
autoturism 
Republica Cehă, CLP 8 

2006 TMBKD41Z 

578020340 

buc. 348721,0 348721,0 x funcțional 

4. Șkoda Octavia, 
autoturism 
Republica Cehă, IRH 5 

2006 TMBKD41Z 

378021793 

buc. 342395,0 342395,0 x funcțional 

5. Congelator Freezer for 
plasma ACE 401, seria 

65217 

2006 31410923 buc. 56554,95 56423,07 131,88 funcțional 

 Total:   794309,87 761530,77 32779,10  

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

,,Cu privire la transmiterea unor bunuri” 

 

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

proiectului 

Proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri” (în 

continuare – proiect) este elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 

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

urmărite  

Proiectul de act normativ prenotat este elaborat în baza prevederilor art. 8 

alin. (1) şi 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) şi art. 6 alin. (1) lit. a), 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.  

Proiectul de act normativ stabileşte transmiterea cu acordul Consiliului raional 

Nisporeni, din proprietatea statului, domeniul public, administrarea Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, (gestiunea Centrul Național de Transfuzie a 

Sîngelui), în proprietatea raionului Nisporeni, domeniul public, administrarea 

Consiliului raional Nisporeni (gestiunea IMSP Spitalul Raional Nisporeni), a 

următoarelor bunuri materiale. 
Nr 

d/o 

Denumirea bunului Anul  

Fabrică 

rii 

Număr de  

Inventar/ 

numărul  

caroseriei 

 

u/m Valoarea  

De bilanț,  

lei 

 

Suma  

amortizării,  

lei 

 

Valoarea  

Reziduală, 

 lei 

Mențiuni 

1               2       3     4  5        6       7       8        9 

1 Scaun pentru donație 

staționar MD 3500 

 

2015 

31635296 buc. 23319,46 6995,85 16323,61 funcțional 

2 Scaun pentru donație  

staționar MD 3500 

 

2015 

31635297 buc. 23319,46 6995,85 16323,61 funcțional 

3 Șkoda Octavia, autoturism  

Republica Cehă, CLP 899 

2006 TMBKD41Z 

578020340 

Buc. 348721,0 348721,0         x funcțional 

4 Șkoda Octavia, autoturism  

Republica Cehă, IRH 502 

2006 TMBKD41Z 

378021793 

Buc. 342395,0 342395,0         x funcțional 

5 Congelator Freezer for  

plasma ACE 401, seria  

65217 

 

2006 

 

31410923 Buc. 56554,95 56423,07 131,88 funcțional 

 Total:   794309,87 761530,77 32779,10  

Menționăm, că în urma renovării parcului auto al Centrului Național de 

Transfuzie a Sângelui au fost identificate 2 unități de transport, care pot fi utilizate 

în continuare de către instituții din asistența medicală din sectorul rural.  

Luînd în considerație, că secția de transfuzie a sîngelui din cadrul IMSP 

Spitalul Raional Nisporeni pe parcursul a mai multor ani îndeplinește contractul cu 

Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui în ceea ce privește numărul de donatori 

cu 106-107%, iar lipsa de transport tergiversează activitatea instituției, îndeosebi în 

timpul pandemiei cu Covid 19. Bunurile materiale din cadrul secției (scaun pentru 

donație, congelator) sunt cu o exploatare într-un termen mai mare de 10 ani, iar 

autoturizmele în evaluare cu 100% grad de uzură. Procurarea lor la moment practic 

este imposibilă. 



În acest context, Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui a venit cu 

propunerea de a transmite cu titlu gratuit două autoturisme Scoda Octavia, două 

scaune pentru donație staționare și un congelator pentru păstrearea componentelor 

sanguine, pentru desfășurarea bunei activității a sectei de transfuzie a sîngelui din 

cadrul IMSP SR Nisporeni. Dotarea secției cu transport va asigura cu succes în 

continuare colectarea de sînge la organizarea zilelor periodice în localitățile rurale 

ale raionului Nisporeni. Astfel, este necesar ca hotărîrea Guvernului să între în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu se aplică 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prezenta hotărâre de Guvern are ca scop transmiterea cu titlu gratuit cu 

acordul Consiliului raional Nisporeni, din proprietatea statului, domeniul public, 

administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, (gestiunea 

Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui), în proprietatea raionului Nisporeni, 

domeniul public, administrarea Consiliului raional Nisporeni, gestiunea Instituției 

medico-sanitare publice Spitalul raional Nisporeni, a următoarelor bunuri - 2 

scaune pentru donație staționare, un congelator și două autoturisme Șkoda Octavia.  

Se transmit,  

Aprobarea proiectului de act normativ va asigura crearea condițiilor mai 

bune pentru activitatea sectei de transfuzie a sîngelui din cadrul IMSP SR 

Nisporeni. Dotarea secției cu transport va asigura cu succes în continuare la 

deplasarea medicilor în subdiviziunile sale pentru colectarea de sînge la 

organizarea zilelor de donare periodice în localitățile rurale ale raionului Nisporeni. 

Prezenta hotărîre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
5. Fundamentarea economico - financiară 

            Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu implică 

cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. 

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

         Aprobarea proiectului nu va genera modificări  în textul altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

                  Proiectul a fost plasat spre consultare publică de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în ordinea prevederilor Legii nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional pe portalul guvernamental 

(www.particip.gov.md) precum și pe pagina –web oficială a Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, (www.msmps.gov.md) la compartimentul 

„Transparență decizională” și a fost transmis spre consultare autorităților publice 

responsabile, conform procedurii stabilite de legislația în vigoare și anume:  a fost 

avizat de către Agenția Proprietății Publice, Agenția Servicii Publice, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, la definitivarea acestuia au fost 

luate în considerare toate propunerile (recomandările) înaintate de către autorități, 

astfel ele se conțin în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la 

proiectul hotărîrii de Guvern.  

http://www.particip.gov.md/
http://www.msmps.gov.md/


8. Constatările expertizei anticorupție  

          Proiectul hotăririi Guvernului a fost supus expertizei anticorupție de către 

Centrul Național Anticorupție. La definitivarea proiectului au fost luate în 

considerare toate propunerile (recomandările) și se regăsesc în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor (recomandărilor) la proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la 

transmiterea unor bunuri”. 

9. Constatările expertizei juridice  
       Proiectul hotăririi Guvernului a fost supus expertizei juridice de către 

Ministerul Justiției.  

      La definitivarea proiectului au fost luate în considerare toate propunerile 

(recomandările) și se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor) la proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la transmiterea unor 

bunuri”. 

 

SECRETAR DE STAT     Igor CUROV 
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