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Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

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

 

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 

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 HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se transmite, cu acordul Consiliului sătesc Viișoara, raionul Edineț, din 

proprietatea statului, administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor (gestiunea Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Edineț 

(cu raza de acoperire și a raionului Briceni)), în proprietatea satului Viișoara, bunul 

imobil cu numărul cadastral 4151101.049.01, situat în raionul Edineț, satul 

Viișoara.   
  

2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în comun cu Consiliul 

sătesc Viișoara, va institui comisia de transmitere și va asigura, în termen de 30 de 

zile, transmiterea bunului imobil menționat 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. Poziția 153 din anexa nr. 141 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, se abrogă. 
 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 



Nota informativi
la proiectul hotlrflrii de Guvern cu privire la transmiterea

unui bun imobil

1. Denumirea autorului qi, dupl caz, a participan,tilor Ia elaborarea
proiectului

Proiectul hotdrArii de Guvern cu privire la transmitere a unui bun imobil a

fost elaborat de c6tre Agentia NationalS pentru Siguranta Alimentelor.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalit5{ile
urmlrite

Proiectul hotdrdrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil a
fost elaborat in scopul utiliz1rii eficiente a bunurilor proprietate a statului, aflat in
administrarea Agenliei Nafionale pentru Siguranla Alimentelor ((gestiunea

Direcliei Teritoriale pentru Siguranfa Alimentelor Edinel (cu raza de acoperire Ei a

raionului Briceni)).
Astfel, proiectul a fost elaborat in temeiul art.S alin.(2) din Legea

nr.52311999 cu privire la proprietatea publicS a unitdlilor administrativ-teritoriale

care statueazd cd, transmiterea patrimoniului din proprietatea publicd a statului in

proprietatea publicd a unitdlii administrativ-teritoriale se face prin hotdrdre a

Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu
Ieeislatia Uniunii Europene.

Proiectul dat nu constituie obiectul unei armonizdri a cadrului normativ
national cu cel al Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului $i eviden{ierea elementelor noi

Proiectul hotdrdrii de Guvem cu privire la transmiterea unui bun imobil a
fost elaborat in temeiul prevederilor art.14 alin.(l) lit.b) din Legea nr.t2ll2007
privind administrarea qi deetatizarea proprietSlii publice, qi art.8 alin.(2) dinLegea

nr.52311999 cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale,

c0t qi in contextul Deciziei Consiliului sdtesc Viiqoara, raionul Edine! nr.2l2 dtn

07 aprilie 2022 ,,Cu privire la acceptarea transmiterii in proprietate a unui bun

imobil" qi dispune transmiterea, cu acordul Consiliului respectiv, din proprietatea

statului, administrarea Agenliei Nalionale pentru Siguranla Alimentelor
((gestiunea Direcliei Teritoriale pentru Siguranla Alimentelor Edinet (cu raza de

acoperire qi a raionului Briceni)), in proprietatea satului Viiqoara, bunul imobil cu

numdrul cadastral 4151101 .49.01 , situat in satul Viiqoara, raionul Edine!.

Se menlionim cd, bunul respectiv, aflat in administrarea Agenliei

Nalionale pentru Siguranla Alimentelor, pe parcursul mai multor ani rSm6ne a fi
un activ neutilizat generdnd cheltuieli suplimentare pentru menfinerea, amenajarea

qi repararea acestuia. Totodatd, drept consecin{d a neutilizdrii, precum qi datoritd

influenlei factorilor naturali, are loc deteriorarea qi degradarea constantd a bunului



menlionat.

in contextul celor enun{ate, finalit6lile urmdrite, prin elaborarea ;i
aprobarea prezentului proiect sunt:

1. Scutirea Agenliei Nalionale pentru Siguranla Alimentelor de

intrelinerea bunurilor imobile neutilizate, care genereazd, cheltuieli suplimentare

pentru menfinerea, amenajarea Ei repararea acestora.

2. Transmiterea bunurilor din administrarea Agenliei Nalionale pentru

Siguran{a Alimentelor ((gestiunea Direcfiei Teritoriale pentru Siguranfa

Alimentelor Edinel (cu raza de acoperire qi a raionului Briceni)), in proprietatea

satului Viiqoara in vederea implementSrii proiectului social - Centrul de prestare a

serviciilor sociale pentru p5turile social vulnerabile.

Subsecvent se precizeazd, c6, prin Decrzia nr.2l2 din 07 aprilie 2022 ,,Cu

privire la acceptarea transmiterii in proprietate a unui bun imobil", Consiliul

sltesc ViiEoara, qi-a exprimat acceptul in vederea recepliondrii in proprietate qi

administrare a bunului indicat in proiectul de act normativ.

Concomitent se prevede ad, Agenlia NalionalS pentru Siguran{a

Alimentelor, in comun cu Consiliul sdtesc Viiqoara vor institui comisia de

transmitere qi vor asigura, in termen de 30 de zile, transmiterea bunului imobil

nominalizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului

nr.90t12015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2016, nr.1 att.z).

intrucdt prezentul proiect de hotdrdre a Guvernului este una de dispozilie, se

propune ca aceastd hotdrdre s5 intre in vigoare Ia data publicirii in Monitorul

Oficial ala Republicii Moldova, or, in conformitate cu art.56 alin.(3) din Legea

10012011 cu privire la actele normative ,,Intrarea tn vigoare a actelor normative

poate fi stabilitd pentru o altd datd doar tn cazul tn care se urmdreqte proteclia

drepturilor Ei libertdtrilor fundamentale ale omului, realizarea angaiamentelor

internalionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ

hotdrdrilor Curlii Constitulionale, eliminarea unor lacune din legislalie sau

contradiclii tntre actele normative ori dacd existd alte circumstanle obiective".

TotodatS, se propune excluderea bunului care urmeazd a fr transmis in
proprietatea uniterii administrativ-teritoriale menlionate, din lista bunurilor

imobile, proprietate a statului, aflate in administrarea Agenliei Nalionale pentru

Siguranla Alimentelor, aprobatd prin HotdrArea Guvernului nr.35112005 cu privire

la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publicS a statului qi la
transmiterea unor bunuri imobile (anexa nr.li.t,pozilia 153).

,-p
suplimentare.



6. M"d"l d. incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare-

iectului nu va fi necesard rnodificarea si/sau

completarea altor acte normative.

7. Lvizarea qi consultarea publici a proie.tql1

@ederilor Legii nr.239/2008 privind transparenla tn

procesul decizional, proiectul hotdrarii este plasat pe pagina web oficialS a

Agenliei Nalionale pentru Siguranla Alimentelor :Y.W-\Y.i,InIi].,S.{i.-\1,11:d, la

compartimentul ,,Transparenfa decizionald", drrectoriul ,,Anun{uri de iniliere a

elabordrii deciziei", precum Ei pe platforma guveffIamentala

\'! w\! 'l)ltt'lic iu' g{':l'' rnll'
proiectul a fost consultat cu: Ministerul Finanlelor, Ministerul Economiei,

Agenfia proprietalii Publice, Ministerul Justiliei, Centru Nalional Anticorupfie, iar

majoritatea recomanddrilor expuse au fost acceptate. Informalia detaliatd este

prezentat6 in tabelul de sintezd care se anexeazd'

8. Constatirile expertizei anticorup{ie
ezerftatd prin scrisoarea nt'06 I 2-35 96 din

23 .06.2022, in conc luzia cdr eia s- au expus urmfltoarele.

Proiectul, in redaclia parvenitd pentru efectuarea expertizei

anticoruplie, nu conline factori de risc care sd genefeze riscuri de corupfie.

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate

Proiectul de hot6r6re nu

nalionale cu legislalia Uniunii
conline norme Privind

Europene, excePtAndu-se

armonizarea legislaliei

astfel de la efectuarea

expertizei de contabilitate.

10. Constatirile expertizei juridice
a fost prezentatl' prin scrisorile l

25.05.2022 qi nr.04/5286 din 16.06.2022. Obiecliile expuse ce

nr.0414538 din

lin de tehnica

islativd au fost luate in considerare la definitivarea acestuia'

11. Constatirile altor expertize
reglement ar e a activitdlii de intreprinzdtor

in sensul Legii nr.Z35:12006 cu privire la principiile de bazd de reglementare a

activitelii delntreprinzdtor. Astfel, nu este necesar6 examinarea acestuia de cdtre

Grupul de lucru pentru reglementarca activitSlii de intreprinzdtor. De asemenea,

proiictul nu cade sub incidenla altor expertize necesare de a fi efectuate in

conditiile ii nr.1OOl20l7 cuprivire la actele nqlqatlye'

Director general MUSTEATA


