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Cu privire la transmiterea unui bun imobil 

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

 

În temeiul art. 5 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea 

proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, 

art. 279), cu modificările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea  

nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmite din administrarea Ministerului Justiției, gestiunea 

economică a Inspectoratului Național de Probațiune, în administrarea și gestiunea 

economică a Procuraturii Generale bunul imobil proprietate a statului de domeniu 

public, cu numărul cadastral 27012117.012.01, amplasat în or. Căușeni, str. Ștefan 

cel Mare și Sfânt, nr. 6. 

 

2. Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) în comun cu 

Procuratura Generală vor institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen 

de 30 de zile, transmiterea bunului 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. Ministerul Justiției în comun cu Procuratura Generală vor identifica 

soluția optimă pentru asigurarea cu spațiile necesare desfășurării activității 

normale a Inspectoratului Național de Probațiune în imobilul amplasat în or. 

Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, până la identificarea unui alt bun imobil în 

acest sens. 

 

4. Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice", la solicitarea titularului de 

drept, va efectua modificarea documentației cadastrale în conformitate cu 

prevederile prezentei hotărâri. 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nota informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 

Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat la solicitarea Procuraturii Generale. 

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

urmărite 

Elaborarea proiectului vine în contextul demersului înaintat de către Procuratura 

Generală nr. 1-1d/20-6868 din 12 octombrie 2020, prin care se solicită transmiterea în  

administrarea Procuraturii Generale pentru amplasarea Procuraturii raionului Căușeni 

a clădirii din or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare nr. 6 (fostul sediu al Judecătoriei raionului 

Căușeni), care actualmente se află în administrarea Ministerului Justiției, gestiunea 

economică a Inspectoratului Național de Probațiune.  

Amplasarea, arhitectura și spațiul acestui imobil constituie soluția optimă identificată 

de Procuratura Generală, pentru asigurarea activității eficiente a Procuraturii raionale, 

inclusiv în condițiile unei eventuale fuzionări a procuraturilor Căușeni și Ștefan Vodă, 

în contextul implementării prevederilor Legii nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești, care impune și revizuirea Hărții procuraturilor teritoriale. 

Potrivit Procuraturii Generale, actualmente, în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 6 

din or. Căușeni, cu l8 birouri, Inspectoratul Național de Probațiune utilizează doar 5 

birouri, celelalte încăperi nu se utilizează conform destinației, iar acest fapt denotă o 

utilizare irațională a patrimoniului public.  

Totodată, Procuratura Generală va asigura cu spațiile necesare desfășurării activității 

normale a Inspectoratului Național de Probațiune în imobilul din str. Ștefan cel Mare 

nr. 6 or. Căușeni, până la identificarea unui alt bun imobil în acest sens.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului 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 hotărîrii de Guvern prevede transmiterea cu titlu gratuit, din administrarea 

Ministerului Justiției, gestiunea economică a Inspectoratul Național de Probațiune în 

administrarea și gestiunea economică a Procuraturii Generale, a bunului imobil 



proprietate a statului de domeniu public, amplasat în or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare 

și Sfânt, nr. 6, cu numărul cadastral 27012117.012.01.    

Ținând cont de solicitarea Procuraturii Generale privind urgentarea transmiterii 

imobilului, se propune intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern la data publicării 

acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului dat nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. 

 

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

Aprobarea actului normativ nu implică amendarea cadrului normativ în vigoare. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul și setul de documente aferent elaborării proiectului vizat va fi 

publicat pentru consultări publice pe pagina web www.particip.gov.md  și pe pagina 

web oficială a Cancelariei de Stat www.cancelaria.gov.md la compartimentul - 

Transparența decizională. 

Proiectul urmează a fi remis spre avizare autorităților, instituțiilor și altor părți 

interesate, precum și se va prezenta pentru a fi supus expertizei juridice și anticorupție. 

 

 

 

Secretar general al Guvernului      Liliana IACONI 

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