
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și 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, precum și al art. 8 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 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se transmit, cu acordul consiliilor locale, din proprietatea publică a 

statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, în 

proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale bunurile-cheltuieli 

pentru supravegherea tehnică și de autor, verificarea/expertiza documentației de 

proiect și deviz care majorează valoarea bunurilor, conform anexei.  
 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu autoritățile 

publice locale, va institui comisiile de transmitere și, în termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va asigura transmiterea bunurilor-

cheltuieli indicate în anexă conform prevederilor 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. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

Bunurile-cheltuieli pentru supravegherea tehnică și de autor, 

verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz care majorează 

valoarea bunurilor care se transmit din proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor-

cheltuielilor 

Denumirea unității 

administrativ-

teritoriale căreia i se 

transmit cheltuielile 

Codul 

obiectului 

Valoarea 

cheltuielilor 

(lei) 

1. Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Gimnaziului „Alexandru cel 

Bun” din comuna Vărzăreşti, 

raionul Nisporeni 

Comuna Vărzărești, 

raionul Nisporeni,  

0094 116124,27 

2. Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Liceului Teoretic „Mihai 

Eminescu” din satul Sipoteni, 

raionul Călăraşi 

Satul Sipoteni, raionul 

Călărași 

1319 259935,10 

3. Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

din orașul Iargara, raionul Leova 

Orașul Iargara, raionul 

Leova 

3349 170264,21 

4. Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Liceului Teoretic „Silvian 

Lucaci” din orașul Costeşti, 

raionul Rîşcani 

Orașul Costești, 

raionul Rîșcani 

3352 215270,99 

5. Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Raionul Căușeni 3359 205850,34 
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Liceului Teoretic „Meşterul 

Manole” din satul Sălcuţa, 

raionul Căuşeni 

6.  Bunuri-cheltuieli pentru 

supravegherea tehnică și de 

autor, verificarea/expertiza 

documentației de proiect și deviz 

pentru reparaţia capitală a 

Liceului Teoretic „Vasile 

Pârvan” din comuna Gotești, 

raionul Cantemir 

Comuna Gotești, 

raionul Cantemir 

0288 316838,15 

  Total     1284283,06 

 

 

 

 

 

 



Noti informativ5
la proiectul Hotiririi Gччеrпчlчi ,,Сч рriчirе Ia transmiterea uпоr Ьчпчri"

l. Dепчmirеа sau пчmеlе autorului qi, dupI caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
actului поrmаtiч

Proiectul Hot5rArii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea uпоr Ьчпчri" este elaborat de саtге

Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetirii.

2. Conditiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului actului normativ 9i finalitE{ile чrmйritе
Proiectul НоtбrАrii Guvernului ,,Cu рriчirе la transmiterea unor bunuri", prevede

transmiterea cheltuielilor de responsabil tehnic, control de аutоr, servicii de чеrifiсаrе Ei expertizi а

рrоiесtеlоr саrе majoreaz5 чаlоаrеа Ьчпчrilоr iп sumi totali de |28428З,06 lei, executate de саtrе

Ministerul Educatiei, Culturii qi Cercetirii iп calitate de investitor in procesul de rепочаrе а 6

institu(ii de invatamant din subordinea autoritalilor publice locale din contul Proiectului Rеfоrmа

invД{imAntutui in Moldova. Luсririlе аu fost executate de саtrе МЕСС in temeiul НоtdгАrii de

Guvem пг. 24712018 privind fiпап(аrеа luсririlоr de rепочаrе а instituliilor de invi{imint рrimаr,
gimnazial gi liceal din subordinea autoritёlilor administratiei publice locale in апчl 2018, cu

modificirile ulterioare; НоtёrАгii Guvemului Nr. l83/20l7 privind finanlarea luсrйrilоr de rепочаrе

а instituliiloг de invi!ёmint рrimаr, gimnazial 9i liceal din subordinea autoritalilor administraliei

publice locale in anul 20l7; HG пr. 104l/20lб privind fiпапIаrеа luсrёrilоr de rепочаrе а instituliilor

de invitimint рrimаr, gimnazial gi liceal din subordinea autoritalilor publice locale in anul 20lб qi а

HG пr. 403/20l5 privind fiпапlаrеа luсr5rilоr de rепочаrе а instituliilor de invalaminl рrimаr gi

sесчпdаr general din subordinea autorita1ilor publice locale in anul 20l5.
Cheltuielile respective, сопfоrm clasificaцiei есопоmiсе sunt incluse qi rеflесtаtе in evidenla

contabild а ministerului la subcontul de nivelul iI 3l l l20 ,,Reparalii capitale а clёdirilor". Pentru

аsigчrаrеа corectitudinii цinerii evidenlei contabile acestea urmеаzd а fi transmise iп baza

documentelor рrimаrе  actul de tгапsmitеrе qi fасturа. finAnd cont de Гарtul сi bunurile imobile

renovate se аfli la balan{a autoritйlilor publice locale, in baza dосumепlе[оr рrimаге aceste cheltuieli

necesiti fi excluse din contabilitatea ministerului, rеsресtiч reflectate in contabilitatea pa4ii саrе

primegte. iпtrчсАt autoritilile publice locale sun1 Ьепеfiсiаrii direcli qi finali ai proiectelor de

renovare, in contextul finalizЁrii acestora, pentru evidenla corecta а costului bunului rепочаt,

сопfоrm поrmе[оr [egale, este песеsаrа includerea tчturоr cheltuielilor саrе duc implicit la mаjоrаrеа

viitorului avantaj economic al clёdirii, respectiv регiоаdа de utilizare а acestora. Astfel, rеflесtаrеа

cheltuieliIor aferente rераrаtiilоr efectuate in саdrul Proiectului ,,Rеfоrmа invйlimAntului iп

Moldova" la Ьuпuгilе imobile се apa4in autoritatilor publice locale, de fарt au dus la mаjоrаrеа

valorii сlidirilог, cont 3ll din bilanlul contabil al ministerului.

De altfel, сопfоrm opiniei Сuцii de Conturi expusi in Ноtёrбrеа пr.48 din 30 mai 20l9 cu

рriчirе la Raportul auditului rароаrtеlоr fiпапсiаrе ale Ministerului Educaliei, Culturii ;i Сеrсеtdrii

incheiate la 3l decembrie 20l8, rеflесtаrеа асеstоr cheltuieli in eviden[a сопtаЬilД а ministerului а

dепаtчrаt de Гарt situaliile fiпапсiаrе ale acestuia.

Репtru trапsmitеrеа cheltuielilor de responsabil tehnic, control de аutоr, servicii de чеrifiсаrе

9i expertizi а proiectelor de гепочаrе а instituliilor de invatamint, ministerul а rесерliопаt inilial

deciziile а 5 consilii locale (Decizia пr. 2.1. din 1 l martie 20l9 а Consiliului local Iаrgаrа; Decizia

пr. l/l2 din 22 martie 2019 а Consiliului гаiопаl Cёuqeni; Decizia пг. 02/0l din 2|.02.2019 а

I



Consiliului local Costeqti, гаiопul Rigcani; Decizia пr. 2/ll din 19 mаrtiе 2019 а Consiliului

comunei Virzirеqti; Decizia пr. l/l2 din 22 mаrliе 20l9 а Consiliului гаiопаl C5uqeni) qi ulterior

сеа din uгmi decizie. anume а Consiliului comunal Gote5ti  decizia пr. 0l/l3XXVII din
l3.02.2020, саrе este qi motivul avizirii rереtаtе а proiectului de НоtirАrе de Gччеm.

3.Descrierea gradului de compatibilitate, репJrч proiectele саrе ач са ýсор аrmопйlrеа
legisla{iei na{ionale сч legisla{ia Uniunii Ечrорепе
Рrеzепtчl proiect de act погmаtiч пч contravine legisla!iei Uniunii Ечrорепе

4. Principalele prevederi ale proiectuIui gi evidenlierea elementelor noi

Рrоiесtчl de Ноtйrirе de Guvem prevede transmiterea, сч acordul consiliilor locale, din рrорriеtаtеа
publici а statului. аdmiпistrаrеа Ministerului Educa|iei, Culturii qi Сеrсеtirii, in proprietatea publicё

а unitililor administrativteritoriale а cheltuielilor de responsabil tehnic, сопtrоl de аutоr, servicii de

чеrifiсаrе qi expe(iza proiectului pentru rераrаIiа capitali а Liceului Teoretic "Megterul Manole''
din satul Silcula, raionul CduEeni; а Liceului Teoretic ''S. Lucaci" din oraqul Costeqti, raionul

Rigcani; а Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din oragul lаrgаrа, rаiопul Leova; а Liceului Teoretic

"Mihai Eminescu" din satul Sipoteni. raionul C5l5ragi; а Gimnaziului "Alexandru cel Bun" din

comuna VДrzirе;ti, raionul Nisporeni; а Liceului Teoretic "Vasile Рirчап" din satul Goteqti, raionul

Сапtеmir, Totodata, proiectul prevede instituirea de сйtrе МЕСС а comisiilor de transmitere qi, in

tеrmеп de 30 de zile de la data intrarii in vigoare а prezentei hоtirАri, va asigura transmiterea

cheltuielilor, сопГоrm prevederilor Regulamentului cu рriчirе la modul de transmitere а Ьчпurilоr

рrорriеtаtе publicё. арrоЬаt prin НоtirАrеа Guчеrпului пr. 90l/20l5.

5. Fчпdаmепtаrед economicofi папсiаri
Pentru imрlеmепtагеа proieclului de НоtdrАrе de Guvem nu sunt песеsаге mijloace suрlimепtаге din

bugetul de stat.

6. Modul de iпсоrроrаrе а асtчlчi iп cadrul normativ in vigoare

7. Avizarea qi consultarea publici а proiectului

In scopul rеsресtаrii рrечеdеrilоr Legii пr. 239XVY2008 privind tгапsраrепtа in ргосеsul
decizional qi рrечеdеrilоr Legii пr. l00/20l7 cu privire la actele normative. Proiectul Ноtiгirii
Guvernului а fost plasat ре pagina web oficiali а Ministerului Educatiei, Culturii gi Сеrсеtirii,

www.mecc.gov.md , sесliчпеа ,,Тrапsраrеп{i", rчЬriса ,,Тrапsраrепlа decizionali", рrесчm qi ре

pagina ww\l/.particiD. qov.md.

Totodatй, in procesul de definitivare а proiectului sa 1inut cont de рrорчпегilе inaintate in рrосеsul

de avizarelexpertizaгe.

{ I

Еt vera Еrhап
Tel 022 2:} 80 64

Ministru Igor ýarov

proiectul se iпсаdгеаz5 iп sistemul actelor normative.
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