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Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) şi 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 şi 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 HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Florești, din 

proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituției 

Publice „Agenţia Servicii Publice”), în proprietatea raionului Florești, bunurile 

conform anexei. 
 

2. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” în comun cu Consiliul 

raional Florești vor institui comisia de transmitere şi vor asigura transmiterea, în 

termen de 30 de zile, a bunurilor menționate în anexă în conformitate cu 

prevederile 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 
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Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 
 

LISTA  

bunurilor care se transmit din proprietatea statului,  

administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituției Publice 

„Agenția Servicii Publice”), în proprietatea raionului Florești 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Codul 

bunului 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Valoarea 

inițială 

(lei) 

Uzura 

(lei) 

Valoarea 

contabilă 

(lei) 

1. Stabilizator de 

tensiune AIRSTAP 

11000108 Buc. 1 601,59 601,59 0,00 

2. Detector de gaz 

STRAJ-100U 

1100115 Buc. 1 1250,00 1250,00 0,00 

3. Contor electric 1250000 Buc. 1 2011,16 2011,16 0,00 

4. Contor electric 

trifazat 

1250001 Buc. 2 2703,45 2703,45 0,00 

5. Panou informativ 1750201 Buc. 3 2625,00 2625,00 0,00 

6. Panou informativ 17502000 Buc. 1 2389,94 2389,94 0,00 

7. Masă – 2 

dulăpioare de birou 

46000002 Buc. 1 163,00 163,00 0,00 

8. Masă 46000004 Buc. 1 589,33 589,33 0,00 

9. Masă 

1310x670x750 mm 

46000078 Buc. 10 9750,00 9750,00 0,00 

10. Seif  

1320x600x450 mm 

47500020 Buc. 8 24666,67 24666,67 0,00 

11. Scaun C-38 48000000 Buc. 54 13365,00 13365,00 0,00 

12. Scaun Sylwia cu 

brațe 

48000035 Buc. 2 733,33 733,33 0,00 

13. Fotoliu 1080 4800151 Buc. 1 489,50 489,50 0,00 

14. Fotoliu A-2 48001530 Buc. 10 8100,00 8100,00 0,00 

 Total    69437,97 69437,97 0,00 

 

 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern 

cu privire la transmiterea unor bunuri. 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  
Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu Agenția Servicii 
Publice. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din prevederile art.6 lit.k) din Legea 

nr.136/2017 cu privire la Guvern, ce dispun Executivului să asigure administrarea 
eficientă a proprietății publice. 
Prin Decizia Consiliului raional Florești nr.03/09 din 21 aprilie 2005, s-a transmis 

în administrarea Departamentului Tehnologii Informaționale, fără plată de arendă, 
pe un termen de 20 ani, etajul 3 din clădirea Consiliului raional, amplasată în 
or.Florești, str. Ștefan cel Mare, nr.63 pentru amplasarea Biroului Evidență și 
Documentare a Populației Florești. 
Între Departamentul Tehnologii Informaționale (Biroul Evidență și Documentare 
a Populației Florești), la moment Agenția Servicii Publice și Comisia de primire-

predare a consiliului raional Florești a fost semnat actul de primire-predare din 15 

mai 2005. 

Departamentul Tehnologii Informaționale a dotat încăperea cu sisteme tehnice și 
alte bunuri necesare funcționării Biroului.  
Ca urmare a reorganizării și constituirii Agenției Servicii Publice, la momentul 
deschiderii Centrului multifuncțional Florești a decăzut necesitatea de utilizare a 

spațiilor ocupate de către BEDP Florești în incinta clădirii Consiliului raional. 

Spațiile au fost eliberate cu excepția bunurilor încorporate și conectate la diferite 

sisteme tehnice. 

Din considerentul că, ulterioara întrebuințare a bunurilor (în caz de demontare și 
evacuare pentru a elibera spațiul) ar fi greu de realizat, deoarece au o destinație 
strict determinată, iar demontarea, transportarea, depozitarea acestor bunuri va 

generaliza cheltuieli financiare, este rațională transmiterea acestor bunuri în 

proprietatea publică a Consiliului raional. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale 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 prevede transmiterea unor bunuri, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului 

raional Florești (Decizia Consiliului raional Florești nr.01/23 din 26 martie 2019 - 

se anexează), din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea 
Agenția Servicii Publice în proprietatea raionului Florești. 
5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea proiectului dat nu impune modificarea sau abrogarea unor acte 

normative. 
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7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
La data de 30 mai 2019, ca urmare a ședinței Secretarilor generali de Stat, proiectul 
a fost transmis spre avizare autorităților publice participante la avizare (Ministerul 

Finanțelor, Agenția Servicii Publice, Agenția Proprietății Publice). 

Totodată, în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
Cancelariei de Stat, precum și pe portalul guvernamental – particip.gov.md. 

În data de 13.02.2020, proiectul a fost supus avizării reptate, precum și exertizei 

juridice și anticorupție.  
8. Constatările expertizei anticorupție 

În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la 
transparența în procesul decizional şi proiectul corespunde normelor de tehnică 
legislativă. 

Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la evitarea 

cheltuielilor financiare nejustificate din bugetul de stat, generate de eventuala 

demontare, transportare, depozitare a bunurilor, care sunt încorporate şi conectate 
la diferite sisteme tehnice şi ulterioara întrebuințare a cărora (în caz de demontare 
şi evacuare) ar fi greu de realizat, deoarece au o destinație strict determinată. 
În normele proiectului supus expertizei anticorupție n-au fost identificați careva 
factori sau riscuri de corupţie. 
10. Constatările expertizei juridice 

Lipsa propunerilor și obiecțiilor. 
11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în 
sensul Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activității de întreprinzător. Astfel, nu este necesară examinarea acestuia de către 
Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. De asemenea, 
proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi efectuate în 
condițiile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

Secretar general al Guvernului     Liliana IACONI 
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