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Pentru modificarea anexei nr. 22
11

 la Hotărârea Guvernului  

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

publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Anexa nr. 22
11 

la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea 

listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor 

bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131,  

art. 1072), cu modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 744-771 cu 

următorul cuprins: 
 

„744. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 1196,8/1 Ministerul Apărării 

745. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 374,7/1 Ministerul Apărării 

746. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 104,3/1 Ministerul Apărării 

747. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 613,7/2 Ministerul Apărării 

748. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 466,6/2 Ministerul Apărării 

749. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 103,6/1 Ministerul Apărării 

750. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 398,3/1 Ministerul Apărării 

751. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 32,0/1 Ministerul Apărării 

752. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 160,4/1 Ministerul Apărării 

753. Construcţie mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 62,9/1 Ministerul Apărării 

754. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 241,3/1 Ministerul Apărării 

755. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 278,1/1 Ministerul Apărării 

756. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 23,9/1 Ministerul Apărării 

757. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 126,4/1 Ministerul Apărării 

758. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 454,7/1 Ministerul Apărării 

759. Construcţie  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 112 9,4/1 Ministerul Apărării 

760. Construcţie  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 

59/2 

90,0/1 Ministerul Apărării 

761. Construcţie  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 

59/2 

31,4/1 Ministerul Apărării 

762. Construcţie  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 104,1/1 Ministerul Apărării 
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59/2 

763. Construcţie  mun. Chișinău, str. Tighina, 47 2392,2/3 

(s) 

Ministerul Apărării 

764. Construcţie  mun. Chișinău, str. Tighina, 47 135,2/1 Ministerul Apărării 

765. Construcţie  mun. Chișinău, str. Tighina, 47 67,5/1 Ministerul Apărării  

766. Construcţie  mun. Chișinău, str. Tighina, 47 37,3/1 Ministerul Apărării 

767. Construcţie  r-nul Florești, sat. Lunga, extravilan 75,9/1 Ministerul Apărării 

768. Construcţie  r-nul Florești, sat. Lunga, extravilan 346,2/1 Ministerul Apărării 

769. Construcţie  r-nul Florești, sat. Lunga, extravilan 346,2/1 Ministerul Apărării 

770. Construcţie  r-nul Ialoveni, sat. Suruceni, 

extravilan 

317,0/1 Ministerul Apărării 

761. Construcţie  r-nul Ialoveni, sat. Suruceni, 

extravilan 

672,3/ 

(s/s) 

Ministerul 

Apărării”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note informative

la proiectul hotararii de Guvern pentru modificarea anexei nr.2211 a Hotararii 
Guvemuluinr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publice a statului si la transmiterea 
unor bunuri imobile

1 Denumirea autorului §i, dupe caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotararii Guvernului pentru modificareaanexei nr.2211 a 

Hotararii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 
imobile proprietate publica a statului si la transmiterea unor bunuri imobile a 
fost elaborat de Ministerul Apararii

2 Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile 
urmarite

Proiectul Hotararii Guvernului pentru modificarea anexei nr.2211 a 
Hotararii Guvernului nr. 351/2005 a fost elaborat in vederea executarii art. 8) 
lit.f) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietetii 
publice, precum §i punerii in aplicare a recomandarilor reflectate in Hoterarea 
Curtii de Conturi nr.26 din 18 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului 
rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apararii incheiate la 31 
decembrie 2018.

Ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi a fost constatat 
faptul neinregistrarii drepturilor patrimoniale asupra imobilelor administrate 
de Ministerul Apararii.

Astfel, proiectul are drept scop completarea listei bunurilor imobile 
proprietate a statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii cu 
constructile militare pentru care procedura tehnico-cadastrala a fost parcursa, 
fiind astfel gata de a fi incluse in lista men^ionata, precum §i aprobarea 
acesteia conform situajiei de la 01 ianuarie 2020. Odata cu aprobarea listei va 
fi asigurata evidenfa administrative, cadastrala §i operative corecta $i 
exhaustive a proprietatii imobiliare militare.

Astfel, este evident faptul ca finalitatea proiectului rezida in apararea 
intereselor patrimoniale ale statului, in special a drepturilor de titular si 
reflectarea corecta a informatiei narative §i grafice despre patrimoniul 
imobiliar public national.

3 Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 
legislatia Uniunii Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislatiei Uniunii 
Europene.

4 Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi.
Atat Legea nr. 121/2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii 

publice, cat si Hotararea Curtii de Conturi nr. 26 din 18 aprilie 2019 cm privire 
la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului 
Apararii incheiate la 31 decembrie 2018, evidentiaza importanta tinerii

/V

conforme a evidentei patrimoniului de stat. In acest context, pentru asigurarea



unei ev idente  exhaus t ive  a patrimoniu lui  imobil iar  militar. p recum  §i 
Tnregistrarea imobile lo r  admin is tra te  de Minisren.il Aptirarii in Registrul  
bunur i lo r  imobile .  se p ropune  com ple ta rea  anexei 2 2 1 ]Listci bumtrilor imobile, 
proprietate a slatiilui, aflat e in admiuistrarea Minislerului Apdrdrii aprobata  
prin Hotararea  Guvernu lu i  nr. 351/2005.  cu 28 constructi i .

Minis terul  Apcirarii a achiz it ionat servicii cadas tra le  la nivel de cltUliri si 
incflperi izolate f inalizate cu e laborarea  dosare lo r  cadas t ra lo  - tehnice pentru 
construct i i le  adminis t ra te  de  minister. Ulterior, in baza  dosare lor  ment iona te .  
an fost  Tntocmite Listele bunur ilor  imobile.  propr ie ta te  a statului.  aflate m 
adm in is t ra rea  Ministeru lui  Apflrflrii care,  c o n fo rm  legislatiei in vigoare.  au 
fost  coordona te  cu administ rat i i le publice locale pe al caror teritorii sunt 
si tuate imobi le le .  Subsecvent.  re l ie fam faptul .  ca  pe terenurile Ministerului  
Aparar ii  se all A doa r  constructi i  admin is tra te  de  cat re  insti tutia militara.  alte 
construct i i  apar t inand altor entitciti publ ice  nu exista.

Astfel .  u rm ^toarea  e tapa  ni procesul de  inregistrare cadas tra la  a 
constructi i lor este reprezentata  de ac tiunea  de e laborare  si p rom ovare  a 
proiectului  Hotararii  Guvernulu i  pentru modif ica rea  anexei n r .22M a Hotcirarii 
G uvernulu i  nr. 351/2005.

In final , in temeiul hotcirarii m spe|3.  imobile le  introduse in lista sus- 
т е п ^ о п а й  vor  fi reflectate in Registrul  bunur i lor  imobile  conform procedurii  
stabil ite m acest  sens.

Fu n d am en ta rea  econom ico-f inanc ia ra

Real izarea  proiectului  dat  nu implica  cheltuieli  f inanciare  publice. 
Inregis trarea ulterioarS a bunur i lor  propr ie ta te  public^  adminis tra te  de 

Minis teru l  Aparar ii  se va efectua  din contul  §i l imita bugetului  Ministerului  
Apararii ._________________________________

Modul  de incorporarc  a actului  in cadiul  normativ  ?n vigoare
Im plem enta rea  preveder i lor prezentului  proiect  nu va necesita modif icarea 

altor acte normative.
Avizarea  si consultarea  public^ a proiectului
Proiectul  va fi publicat  pentru consultari  publice  pe pagina  web a 

Ministeru lui  ApcMrii w w w .a rm v .m d __________
Gonstatari le  expertize i  an t 'con ip l ie
Proiectul  v a f i  supus  exper tizei  anticoruptie .

9 ConstatArile expertizei  de  compat ib il i ta te
Nu este necesar.

10 Consta ta r i le  exper tize i  juridiee
Proiectul  v a f i  supus  expertizei  juridice.
Consta ta r i lc  al tor e x p ^ t i z e
Nu este necesar. ,  \

Ministru (  ̂ /\ Alexandrii  Pinzari
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