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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (3) 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, al art. 14  

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93,  

art. 401), cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea  

nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1.  Se transmit, din proprietatea raionului Ștefan Vodă în proprietatea 

statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratului de poliție 

Ștefan Vodă), terenul cu numărul cadastral 8501214.073 (suprafața de 0,0679 ha) 

din raionul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, nr.3, și construcția situată pe 

acesta cu numărul cadastral 8501214.073.01 (suprafața de 185,2 m2), în scopul 

amplasării sediului Sectorului de poliție nr.1 al Inspectoratului de poliție Ștefan 

Vodă. 

 

2. Consiliul raional Ștefan Vodă în comun cu Ministerul Afacerilor Interne 

(Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă) vor institui comisia de transmitere și vor 

asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor menționate 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. În anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea 

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

art. 1072), cu modificările ulterioare, poziția 4.80 va avea următorul cuprins: 
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„4.80. Clădire administrativă, număr cadastral 

8501213132.01 

or. Ștefan 

Vodă, str. 

Gr. Vieru, 

6/1 

425,95/2 Inspectoratul 

de poliție 

Ștefan 

Vodă”. 
Garaj, număr cadastral 8501213132.04 120,0/1 

Clădirea sălii de sport, număr cadastral 

8501213132.02 

297,0/1 

Garaje, număr cadastral 8501213132.03 181,3/1 

Cazangerie, număr cadastral 

8501213132.05 

18,0/1 

Clădire administrativă, izolator de detenție 

provizorie 

60,53/1 

Clădire administrativă, număr cadastral 

8501214.073.01 

or. Ștefan 

Vodă, str. 

Păcii, 3 

185,2 

 

4. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea 

listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției 

Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019,  

nr. 108-110, art. 215), cu modificările ulterioare, se completează cu poziția 2244 

cu următorul cuprins: 

 
„2244. 

 

Teren cu 

destinație 

specială 

 

r-nul Ștefan Vodă, 

or. Ștefan Vodă, 

str. Păcii, 3 

 

8501214073 

 

0,0679  Agenția Proprietății 

Publice/Ministerul 

Afacerilor Interne”. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ  
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea  

unor bunuri imobile  

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului  
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile este 

elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne, în temeiul art.8 alin.(3) 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, art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu 
modificările ulterioare, și art.16 alin.(1) lit.f) din Legea nr.29/2018 privind delimitarea 
proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.279), 
cu modificările ulterioare. 

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

La etapa actuală, în contextul implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției 
pentru anii 2016 – 2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr.587/2016, precum și realizarea Suportului Bugetar pentru 
Reforma Poliției, conform Acordului de finanțare nr.CRIS:ENI/2015/038-144, încheiat 
între Republica Moldova și Uniunea Europeană, Inspectoratul General al Poliției este în 
proces de regionalizare a structurilor de poliție, obiectivul principal fiind în realizarea 
unui serviciu de poliție profesionist, eficient, care exercită atribuțiile sale în interesul 
cetățenilor și al comunității, asigurând respectarea legii, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, precum și protecția juridică și socială a angajaților poliției. 

Unul din obiectivele prioritare asumate, care necesită a fi realizat în perioada de 
referință, este implementarea Conceptului de activitate polițienească comunitară. În 
conformitate cu prevederile Matricei de politici și Planului de acțiuni pentru anii 2018-
2020 privind activitatea polițienească comunitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.100/2018, până la finele anului 2020, la nivel național, urmează a fi renovate 90 de 
sectoare de poliție. 

Realizarea acestui criteriu de performanță care, de altfel, constituie 
condiționalitatea pentru debursarea ultimei tranșe variabile, comportă anumite riscuri dat 
fiind faptul că infrastructura și logistica sectoarelor de poliție este învechită iar un număr 
mare de sectoare nu dețin sedii, care să corespundă standardelor procesului de reformare a 
poliţei. 

În această ordine de idei, menționăm că în scopul regionalizării structurilor Poliției 
și în vederea  creării unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele mai bune 
standarde și practici ale Uniunii Europene în măsură să răspundă activ și în mod egal la 
nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu, este necesar ca sectoarele de poliție să 
dețină sedii, care să corespundă standardelor procesului de reformare a poliţei. 

În contextul celor expuse, precum și în scopul realizării intereselor statului în 
consolidarea capacităților Poliției de asigurare și menținere a ordinii publice la nivel 
teritorial, considerăm oportună promovarea proiectului prenotat. 

Aprobarea proiectului propus are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
sporirea nivelului de realizare a obligațiilor funcționale ale Inspectoratului General al 
Poliției prin edificarea unui sector de poliție modern. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 
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Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația 
Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Proiectul prenotat prevede transmiterea, din proprietatea raionului Ștefan Vodă, în 
proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratului de 
poliție Ștefan Vodă), terenul cu numărul cadastral 8501214.073 (suprafața de 0,0679 ha) 
din raionul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, nr.3 și construcția situată pe acesta cu 
numărul cadastral 8501214.073.01 (suprafața de 185,2 m.p.), în scopul amplasării sediului 
Sectorului de poliție nr.1 al Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă. 

Totodată, proiectul dat este elaborat în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și 
sporirea nivelului de realizare a obligațiilor funcționale ale Inspectoratului General al 
Poliției prin edificarea unui sector de poliție modern. 

Subsidiar, se modifică poziția 4.80. din anexa nr.18 la Hotărârea Guvernului 
nr.351/2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 
statului și la transmiterea unor bunuri imobile”, precum și Anexa nr.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.161/2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a 
statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”. 

5. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea amendamentelor propuse nu implică alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare de la buget. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

          Prevederile proiectului se încadrează în legislația națională și în cea internațională, 
nu contravin principiilor fundamentale ale normelor de drept. 

      În legătură cu transmiterea bunurilor imobile vizate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne (Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă), apare necesitatea modificării 
poziției nr.4.80. din anexa nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la 
aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor 
bunuri imobile, precum și Anexei nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.161/2019 „Cu privire 
la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției 
Proprietății Publice”. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul hotărârii de Guvern prenotat a fost plasat pe pagina web 
oficială a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul Transparența, 
secțiunea Consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție  

             Proiectul actului normativ a fost supus expertizei anticorupție (nr.EHG20/6825 
din 28.09.2020), iar constatările acesteia sunt reflectate în sinteza obiecțiilor și 
recomandărilor la proiect. 

9. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul actului normativ a fost supus expertizei juridice (nr.04/6895 din 
17.09.2020), iar constatările acesteia sunt reflectate în sinteza obiecțiilor și 
recomandărilor la proiect. 
 
 
Secretar general al ministerului                                                                 Ianuș ERHAN 

http://www.mai.gov.md/

	20319-redactat-ro
	Nota informativă.semnat
	Sinteza obiecțiilor și propunerilor.semnat



