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Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public  

în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 

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

 

În temeiul art. 146 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova  

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 

634), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă trecerea: 

1) din domeniul public în domeniul privat al satului Nișcani, raionul 

Călărași, a terenului cu numărul cadastral 2529111202 din satul Nișcani, raionul 

Călărași, și a construcțiilor amplasate pe acesta; 

2) din domeniul public în domeniul privat al comunei Sinești, raionul 

Ungheni, a construcției cu numărul cadastral 9267205032.01 (fosta grădiniță)  

din satul Sinești, raionul Ungheni; 

3) din domeniul public în domeniul privat al comunei Pruteni, raionul 

Fălești, a construcției cu numărul cadastral 4366212112.01 din satul Pruteni, 

raionul Fălești. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

 

 

 

 



Notă informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la acordul trecerii unor bunuri din

domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

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

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la acordul trecerii unor bunuri din 
domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale a fost 
elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în baza deciziei 
pozitive a Comisiei de avizare a raportului de expertiză care a examinat 
demersurile Consiliului sătesc Nişcani, r-nul Călăraşi, a Consiliului comunal 
Sineşti, r-nul Ungheni şi respectiv a Consiliului comunal Pruteni, r-nul Făleşti.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Articolul 146 alin.(4) al Codului educaţiei prevede că „transferul (trecerea) 
bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul 
privat al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin decizii ale consiliului 
satului (comunei), oraşului, raionului, municipiului, ale Adunării Populare a 
Găgăuziei, cu acordul prealabil al Guvernului Transferul bunurilor din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului se realizează prin hotărâre de 
Guvern. Adoptarea deciziilor respective este precedată de realizarea unui raport 
de expertiză prin care se demonstrează încetarea necesităţii de aflare a bunurilor 
respective în domeniul public. Metodologia de realizare a raportului de expertiză 
se aprobă de Guvern

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.314 din 11 aprilie 2018 a fost 
aprobată Metodologia de realizare a raportului de expertiză privind încetarea 
necesităţii menţinerii în domeniul public a unor bunuri imobile destinate 
domeniului educaţiei (în continuare Metodologia).

Prin Decizia nr.03/13 din 15 iunie 2018, Consiliul sătesc Nişcani, r-nul 
Călăraşi a decis instituirea grupului de expertiză pentru realizarea raportului de 
expertiză în privinţa terenului cu nr. cadastral 2529111202 din r-nul Călăraşi, s. 
Nişcani şi a construcţiilor amplasate pe acesta. Potrivit pct.3 al Deciziei respective 
controlul asupra executării Deciziei a fost pus în sarcina Primarului satului 
Nişcani. Prin demersul nr.274 din 19 septembrie 2018 Primarul satului Nişcani a 
înaintat raportul de expertiză spre avizare Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării.

Totodată, prin Decizia nr.4/2 din 14 septembrie 2018 Consiliul comunal 
Sineşti a aprobat raportul de expertiză a clădirii fostei Grădiniţe de copii din s. 
Sineşti. Potrivit pct.3 al Deciziei respective controlul asupra executării Deciziei a



fost pus în sarcina Primarului comunei Sineşti. Prin demersul nr.164 din 01 
octombrie 2018 Primarul comunei Sineşti a înaintat raportul de expertiză spre 
avizare Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

La fel, prin Decizia nr.7/3 din 29 noiembrie 2018, Consiliul comunal Pruteni, 
r-nul Făleşti a aprobat rezultatele raportului de expertiză în privinţa blocului 
alimentar cu nr. cadastral 4366212112.01. Potrivit pct.5 al Deciziei respective 
controlul asupra executării Deciziei a fost pus în sarcina Primarului comunei 
Pruteni. Prin demersul nr.93 din 05 decembrie 2018, Primarul comunei Pruteni a 
înaintat raportul de expertiză spre avizare Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării.

în conformitate cu prevederile Metodologiei, a fost constituită Comisia de 
avizare a raportului de expertiză care a examinat:

- Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul 
educaţional a terenului cu nr. cadastral 2529111202 din r-nul Călăraşi, s. Nişcani şi 
a construcţiilor amplasate pe acesta, proprietate publică a s. Nişcani;

- Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul 
educaţional a construcţiei fostei Grădiniţe de copii din s. Sineşti, r-nul Ungheni, 
amplasată pe terenul cu nr. cadastral 9267205.032, proprietate publică a comunei 
Sineşti şi

- Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul 
educaţional a construcţiei cu nr. cadastral 4366212112.01, proprietate publică a 
comunei Pruteni.

2.1. Cu referire la Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de 
întrebuinţare în domeniul educaţional a terenului cu nr. cadastral 
2529111202 din r-nul Călăraşi, s. Nişcani şi a construcţiilor amplasate pe 
acesta, proprietate publică a s. Nişcani, Comisia de avizare a constatat 
următoarele:

Conform informaţiilor din raportul de expertiză şi a informaţiilor 
suplimentare comunicate prin scrisoarea nr.308 din 24 octombrie 2018, pe terenul 
cu nr. cadastral 2529111202 din s. Nişcani, r-nul Călăraşi sunt amplasate 4 
construcţii dintre care 3 înregistrate şi una nu:

- construcţia pentru educaţie cu nr. cadastral 2529111202.01 (clădirea veche a 
fostei Şcoli medii din s. Nişcani, r-nul Călăraşi cu două anexe);

- construcţia pentru educaţie cu nr. cadastral 2529111202.02 (clădirea veche a 
fostei Şcoli medii din s. Nişcani, r-nul Călăraşi);

- construcţia cu nr. cadastral 2529111202.03 (depozit) şi
- veceu.



Construcţiile cu nr. cadastral 2529111202.01 şi 2529111202.02 au fost date 
în exploatare până în anul 1936; anexa nr.01.1 a construcţiei cu nr. cadastral
2529111202.01 - prin anii 1950-1960, iar anexa nr.01.2 a aceleiaşi construcţii - 
prin anul 1975.

în anul 2006, Gimnaziul satului Nişcani (care îşi avea sediul în construcţiile 
fostei Şcoli medii a satului Nişcani, r-nul Călăraşi) a fost schimbat în sediul 
Grădiniţei „Trei iezi” a satului Nişcani. Din 2006 până în prezent construcţiile 
fostei Şcoli medii a satului Nişcani, r-nul Călăraşi nu se folosesc conform 
destinaţiei.

Potrivit raportului de expertiză tehnică nr. 55 -  08/ET -  2018 din 17 august 
2018 experţii tehnici au concluzionat că starea tehnică a construcţiilor cu nr. 
cadastrale 2529111202.01 şi respectiv 2529111202.02 se caracterizează prin 
defecte apărute din lipsa lucrărilor şi măsurilor de întreţinere, totodată de la 
acţiunile climaterice şi tehnogene, iar pentru reabilitarea şi exploatarea ulterioară a 
acestora este necesar de întreprins un volum imens de lucrări şi măsuri de 
consolidare şi remediere.

începând cu 01 ianuarie 2017 Gimnaziul Nişcani şi Grădiniţa Nişcani au 
fuzionat într-o singură instituţie de învăţământ: Gimnaziul - Grădiniţă Nişcani.

La 04 mai 2017, prin Decizia Consiliului raional Călăraşi nr. 02/07 „cu 
privire la reorganizarea instituţiei publice Gimnaziul - Grădiniţă Nişcani”, 
Gimnaziu -  Grădiniţă Nişcani s-a reorganizat în Şcoala Primară -  Grădiniţă 
Nişcani.

în contextul aceleiaşi optimizări, elevii din ciclul gimnazial au fost transferaţi 
la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Călăraşi.

Astfel, beneficiarilor nivelului de învăţământ preşcolar şi primar din satul 
Nişcani, r-nul Călăraşi accesul la învăţământ le este asigurat în Şcoala Primară -  
Grădiniţă Nişcani, iar beneficiarilor nivelului de învăţământ gimnazial şi liceal în 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Călăraşi.

Luând în consideraţie cele expuse supra, Comisia de avizare a concluzionat 
că excluderea terenului cu nr. cadastral 2529111202 din r-nul Călăraşi, s. Nişcani 
şi a construcţiilor amplasate pe acesta din domeniul educaţional nu afectează 
accesul la educaţie a potenţialilor beneficiari din s. Nişcani, r-nul Călăraşi.

De asemenea, Comisia de avizare a constatat că raportul de expertiză privind 
lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul educaţional a terenului cu nr. 
cadastral 2529111202 din r-nul Călăraşi, s. Nişcani şi a construcţiilor amplasate pe 
acesta, cu ultimele completări, satisface condiţiile de plenitudine şi corectitudine 
cerute de pct. 17 al Metodologiei.



2.2. Cu referire ia Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de 
întrebuinţare în domeniul educaţional a construcţiei fostei Grădiniţe de copii 
din s. Sineşti, r-nul Ungheni, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 
9267205.032, proprietate publică a comunei Sineşti, Comisia de avizare a 
constatat următoarele:

Conform informaţiilor din raportul de expertiză şi a informaţiilor 
suplimentare comunicate prin scrisoarea nr.176 din 29 octombrie 2018, pe terenul 
cu nr. cadastral 9267205032 din r-nul Ungheni, comuna Sineşti, s. Sineşti este 
amplasată doar construcţia cu nr. cadastral 9267205032.01, care a fost executată şi 
dată în exploatare în anul 1980.

Din 1997 până în prezent această construcţie nu se foloseşte conform 
destinaţiei.

Potrivit raportului de expertiză tehnică nr. 9215-06-18/T din 22 iunie 2018 
experţii tehnici au concluzionat că starea tehnică a construcţiei cu nr. cadastral
9267205032.01 este nesatisfacătoare.

La moment pe teritoriul comunei Sineşti activează gimnaziul construcţie-tip 
cu 420 locuri în care sunt înscrişi aproximativ 100 elevi. De asemenea, în comuna 
Sineşti funcţionează şi o Grădiniţă de copii dintre care 2 grupe îşi desfăşoară 
activitatea în clădirea Gimnaziului iar o grupă în satul Sineştii Noi.

Astfel, beneficiarilor nivelului de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial 
din comuna Sineşti, r-nul Ungheni accesul la învăţământ le este asigurat.

Luând în consideraţie cele expuse supra Comisia de avizare a concluzionat că 
excluderea construcţiei cu nr. cadastral 9267205032.01 din comuna Sineşti, r-nul 
Ungheni din domeniul educaţional nu afectează accesul la educaţie a potenţialilor 
beneficiari din această localitate.

De asemenea, Comisia de avizare a constatat că raportul de expertiză privind 
lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul educaţional a construcţiei cu nr, 
cadastral 9267205032.01 din comuna Sineşti, r-nul Ungheni, satisface condiţiile de 
plenitudine şi corectitudine cerute de pct. 17 al Metodologiei.

2.3. Cu referire la Raportul de expertiză privind lipsa necesităţii de 
întrebuinţare în domeniul educaţional a construcţiei cu nr. cadastral 
4366212112.01, proprietate publică a comunei Pruteni:

Conform informaţiilor din raportul de expertiză şi a informaţiilor 
suplimentare comunicate prin scrisoarea nr.93 din 05 decembrie 2018, pe terenul 
cu nr. cadastral 4366212112 din s. Pruteni, r-nul Făleşti este amplasată construcţia 
cu nr. cadastral 4366212112.01 care a fost executată în a doua jumătate a secolului 
XX şi dată în exploatare în 1968. Până în anul 1992 construcţia a fost utilizată în



calitate de cantină la care se alimentau elevii vechii Şcoli din comuna Pruteni, r- 
nul Făleşti.

A

In anul 1992 a fost dată în exploatare noua construcţie a Şcolii din s. Pruteni, 
r-nul Făleşti care cuprindea şi un bloc alimentar cu o capacitate de a alimenta un 
număr de 180 de elevi.

Potrivit raportului de expertiză tehnică nr. 420/03 din 10 octombrie 2018 
expertul tehnic a constatat că elementele portante ale construcţiei nu corespund 
prevederilor unui şir de acte normative precum şi faptul că clădirea este parţial 
avariată şi prezintă pericol de prăbuşire completă.

Luând în consideraţie cele expuse supra, şi în condiţiile în care construcţia cu 
nr. cadastral 4366212112.01 nu a fost destinată nemijlocit procesului de instruire, 
Comisia de avizare a concluzionat că excluderea construcţiei cu nr. cadastral
4366212112.01 nu afectează accesul la educaţie al potenţialilor beneficiari din 
corn. Pruteni, r-nul Făleşti.

De asemenea, Comisia de avizare a constatat că raportul de expertiză privind 
lipsa necesităţii de întrebuinţare în domeniul educaţional a construcţiei nr. 
cadastral 4366212112.01, cu ultimele completări, satisface condiţiile de 
plenitudine şi corectitudine cerute de pct. 17 al Metodologiei.

Drept urmare a examinării rapoartelor invocate, Comisia de avizare a 
rapoartelor de expertiză din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în 
cadrul şedinţei din 17 decembrie 2018 a adoptat Hotărârea privind avizarea 
pozitivă a acestora.

în toate cazurile, s-a constatat că bunurile expertizate nu mai sunt utilizate 
conform destinaţiei iniţiale şi nu este necesară menţinerea lor în educaţie.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul menţionat se referă la constatarea încetării necesităţii de a menţine 
în domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educaţiei amplasate 
în s. Nişcani, r-nul Călăraşi, în comuna Sineşi, r-nul Ungheni, şi respectiv în 
comuna Pruteni r-nul Făleşti. Potrivit proiectului se acceptă trecerea:

- din domeniul public în domeniul privat al satului Nişcani, r-nul Călăraşi, a 
terenului cu nr. cadastral 2529111202 din r-nul Călăraşi, s. Nişcani şi a 
construcţiilor amplasate pe acesta;

- din domeniul public în domeniul privat al comunei Sineşti, r-nul Ungheni, a



construcţiei fostei Grădiniţe de copii din s. Sineşti, r-nul Ungheni, cu nr. 
cadastral 9267205032.01;

- din domeniul public în domeniul privat al comunei Pruteni, r-nul Făleşti a 
construcţiei cu nr. cadastral 4366212112.01 din s. Pruteni, r-nul Făleşti.

5. Fundamentarea economico-fmanciară
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative şi nu va 
necesita modificarea altor acte legislative sau normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul Hotărârii a fost plasat pentru consultare publică pe pagina web 
www.narticip.gov.md. Proiectul a fost avizat de către Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii, Ministerul Justiţiei şi Agenţia Proprietăţii Publice. Recomandările 
autorităţilor precum şi argumentarea autorului proiectului au fost expuse în sinteza 
obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Hotărârii de Guvern respectiv.
8. Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie la Centrul Naţional Anticorupţie 
(raport nr EHG19/5765 din 18 martie 2019).
9. Constatările expertizei juridice

Sub aspectul temeiului legal, proiectul corespunde normei prevăzute la art.102 
alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, implicit normelor prevăzute la art.5 
lit. b) din Legea nr.136.2017 cu privire la Guvern şi art.14 alin.(l) lit. a) din Legea 
nr. 100 cu privire la actele normative.

Ministru Liliana NICOLAESCU-ONOFREI

Rodica Braguţa 
Tel. 022-''*11 ^  'TO

http://www.narticip.gov.md
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