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Cu privire la acordul trecerii unor bunuri, destinate întrebuințării  

în scopuri educaționale și pentru servicii auxiliare, 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), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă trecerea: 

1) din domeniul public în domeniul privat al orașului Cimișlia, a terenului 

cu numărul cadastral 2901306.233 din orașul Cimișlia, str. Mihai Viteazul, 

nr. 105, și a construcțiilor amplasate pe acesta cu numerele cadastrale 

2901306.233.01, 2901306.233.02, 2901306.233.03 și 2901306.233.04; 

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

Ungheni, a construcțiilor cu numerele cadastrale 9244204072.01 și 

9244204072.02 din raionul Ungheni, comuna Măcărești, satul Frăsinești. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

  



Noti informativl
la proiectul Hotir6rii Guvernului cu privire lu acordul trecerii unor bunuri,

destinste tntrebuintdrii tn scopuri educa(ionale ;i pentru servicii stxiliare, din
domeniul public tn domeniul privot al unitdyilor administrativ-teritoriale

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participanfilor Ia elaborarea proiectului
Proiectul Hotdr0rii Guvernului cu privire la acordul trecerii unor bunuri,

destinate tntrebuinldrii in scopuri educalionale Si pentru servicii auxiliare, din
domeniul public in domeniul privat al unitdlilor administrativ-teritoriale a fost
elaborat de c6tre Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetdriiinbazadeciziei pozitive
a Comisiei de avizare a raportului de expertizd, care a examinat demersurile
primarului oraqului Cimiqlia gi a primarului comunei MdcireEti, r-nul Ungheni.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitl(ile
urmlrite

Articolul 146 alin.(4) al Codului educaliei nr.15212014 prevede cd, ,,,transferul
(trecerea) bunurilor din domeniul public al unitdlii administrativ-teritoriale tn
domeniul privat al unitdlii administrativ-teritoriale se realizeazd prin decizii ale
consiliului satului (comunei), orasului, raionului, municipiului, ale Adundrii
Populare a Gdgduziei, cu acordul prealabil al Guvernului. Transferul bunurilor din
domeniul public al statului tn domeniul privat al statului se realizeazd prin hotdrdre
de Guvern. Adoptarea deciziilor respective este precedatd de realizarea unui raport
de expertizd prin care se demonstreazd tncetarea necesitdlii de aflare a bunurilor
respective in domeniul public. Metodologia de realizare a raportului de expertizd
se aprobd de Guvern".

In conformitate cu Hotdr6rea Guvernului nr.3l4l20l8 a fost aprobatd
Metodologia de realizare a raportului de expertizd privind tncetarea necesitdlii
menlinerii in domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educaliei
(in continuare Metodologia).

Potrivit Deciziei nr.714 din 09 august 2018, Consiliul ordqenesc Cimiglia a
imputernicit primarul or. Cimi;lia de a solicita de la autoritdlile publice centrale
competente acordul trecerii din domeniul public in domeniul privat al unitdlii
administrativ-teritoriale or. Cimiqlia a terenului cu nr. cadastral 2901306.233 Ei a
construcfiilor fostei $coli primare din or. Cimiqlia amplasate pe acesta. Prin
Dispozilia primarului or. Cimiqlia nr. 136-d din 24 septembrie 2018 s-a dispus
realizarea raportului de expertizl,prin care sd se demonstreze incetarea necesitdlii de
aflare in domeniul educalional a construc{iilor fostei $coli primare din or. Cimiglia
Ei a terenului aferent cu nr. cadastral 2901306.233. Prin demersul Primarului or.
Cimiglia, a fost solicitatd avizarearaportului de expertizd nominalizatsupra, de cdtre
Comisia de avizare a rapoartelor de expertizd, din cadrul Ministerului Educa{iei,
Culturii qi Cercetdrii.

Totodatd, Potrivit Deciziei nr. 8/6 din 06 decembrie 2018, Consiliul comunal
MicdreEti, r-nul Ungheni a dispus inilierea procedurii de trecere a constructiei de



inv6!5m6nt Ei educalie (n.. cadastrale 9244204072.01 Ei 9244204072.02) din

domeniul public in domeniul privat.
Prin Decizia nr. 4ll din 06 iunie 2019 Consiliul comunal Mdciregti, r-nul

Ungheni a aprobat raportul de expertizd a bunurilor imobile cu nr. cadastrale

9244204072.01 qi 9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. MdcdreEti qi a dispus

prezentarea acestuia spre avizare Comisiei de avizare din cadrul Ministerului
Educaliei, Culturii qi Cercetdrii. Prin demersul Primarului comunei Micdreqti, r-nul
Ungheni nr.26 din 13 iunie 2019 a fost solicitatd avizarea raportului de expertizd
nominalizat supra, de c6tre Comisia de avizare arapoartelor de expertizd din cadrul

Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii.
in conformitate cu prevederile Metodologiei, a fost constituitd Comisia de

avizare a raportului de expertizd care a examinat:
- Raportul de expertizd privind lipsa necesitdlii de intrebuinlare in domeniul

educafional a terenului cu nr. cadastral 2901306.233 din or. Cimiglia str. Mihai
Viteazul nr. 105 qi a construcliilor amplasate pe acesta cu nr. cadastrale

2901306.233 .01 , 2901306.233 .02, 2901306.233.03 9i nr. 2901306.233 .04;
- Raportul de expertrzd pr:ind lipsa necesitdlii de intrebuinlare in domeniul

educalional a construcliilor cu nr. cadastrale 9244204072.01 gi 9244204072.02 din
r-nul Ungheni, com. M6c6reqti, s. Frdsineqti.

2.1. Cu referire la Raportul de expertizi privind lipsa necesitS{ii de

intrebuin{are in domeniul educa{ional a terenului cu nr. cadastral290L306.233
din or. Cimiqlia str. Mihai Viteazul nr. 105 gi a construc{iilor amplasate pe

acesta cu nr. cadastrale 2901306.233.01,2901306.233.02,2901306.233.03 qi nr.
2901306.233.04, Comisia de avizare a constatat urmltoarele:

Conform informaliilor din raportul de expertizd, pe terenul cu nr. cadastral

2901306.233 din or. Cimiqlia, str. Mihai Viteazul nr. 105 sunt amplasate

construcfiile cu nr. cadastrale 2901306.233.0t,2901306.233.02,2901306.233.03 Ei

nr.2901306.233.04. in aceste edificii, anterior, Ei-a desfbEurat activitatea succesiv:

$coala medie incompletd, Gimnaziul nr. 4 Ei $coala primard din or. Cimiqlia.

Prin Decizia Consiliului Raional Cimiqlia ,,cu privire la reorganizarea unor

institulii publice prin fuziune", nr. 02103 din 12 mai 2017 , s-a decis reotganizarea

$colii primare Cimiqlia prin absorblia acesteia de cdtre Liceul Teoretic ,,Ion
Creangd".

in rezultatul reorganizdrii, in vederea asigurdrii continuitdlii studiilor, toli
beneficiarii au fost transferali la Liceul Teoretic ,,Ion Creang6" qi la alte institulii de

inv6!6m6nt din or. CimiElia.
Din 01 septembrie 2Ol7,in edificiile supuse expertizdrii (construcliile cu nr.

cadastrale 2901306.233.01, 2901306.233.02, 2901306.233.03 qi nr.

2901306.233.04 din or. CimiElia str. Mihai Viteazul nr. 105) nu mai activeazd nici
o institulie de invd!6m6nt. Potrivit informafiilor comunicate de cStre Primdria or.

Cimiqlia, din cauzadiminudrii numdrului de elevi, in anul 2017 a fost inchis Ei Liceul

Teoretic,,Mihai Yiteazu" cu capacitatea de 150 elevi.

Conform raportului de expertizd, la data intocmirii raportului, in ora$

funcfionau 2 hcee - LT ,,Mihai Eminescu" cu 747 elevi, LT ,,Ion Creangd" cu 680

elevi Ei Gimnaziul ,,Alexandru Pugkin" cu 130 elevi.



Potrivit datelor demografice comunicate de cdtre grupul de expertizd constituit
de cdtre Primdria or. Cimiqlia, din 2012 pdni in 2018 numirul copiilor nou nisculi
denotd o tendinld uqoard de descreqtere.

in rezultatul examindrii informafiilor comunicate de cStre Grupul de expertizd
constituit de cdtre Primdria or. Cimiqlia, Comisia de avizare a rapoartelor de

expertizd a constatat cd beneficiarilor nivelului de invSlim6nt primar, gimnazial qi

liceal din oraqul Cimiqlia le este asigurat accesul la inv6ldm6nt.
Conform raportului de expertizdtehnicdnr.545l2T ,11.2018, construcliile cu nr.

cadastrale 2901306.233.01, 2901306.233.02, 2901306.233.03 qi nr.
2901306.233.04 din or. Cimiglia str. Mihai Viteazul nr. 105 in ansamblu corespund
normativelor in construcfii in vigoare qi in viitor pot fi utilizate conform destinaliei
solicitate.

Potrivit scrisorii de informare nr. 3l-77101 din 01 octombrie 2018, Direcfia
inv616m6nt General a raionului Cimiqlia a confirmat lipsa necesitdlii de intrebuinlare
in domeniul educalional a construcfiilor fostei $coli primare din or. CimiElia precum

Ei a comunicat suslinerea scopului urmdrit de cdtre Consiliul ordqenesc CimiElia
privind intrebuinlarea construc{iilor nominalizate in vederea creirii unui centru de

plasament pentru persoanele social vulnerabile.
Ludnd in considerare cele expuse supra, Comisia de avizare a concluzionat cd

excluderea din domeniul educalional a terenului cu nr. cadastral2901306.233 din
or. CimiElia str. Mihai Viteazul nr. 105 qi a construcliilor amplasate pe acesta cu nr.

cadastrale 2901306.233.01, 2901306.233.02, 2901306.233.03 qi nr.

2901306.233.04, nu afecteazd accesul la educa{ie al potenlialilor beneficiari din
aceastd localitate.

De asemenea, Comisia de avizarc a constatat cd raportul de expertizd privind
lipsa necesitdlii de intrebuinfare in domeniul educalional a terenului cu nr. cadastral

2901306.233 din or. Cimiglia str. Mihai Viteazul nr. 105 qi a construcliilor amplasate

pe acesta cu nr. cadastrale 2901306.233.01,2901306.233.02,290t306.233.03 qi nr.
2901306.233.04, satisface condiliile de plenitudine qi corectitudine cerute de pct. 17

al Metodologiei de realizare a raportului de expertizd privind incetarea necesitdlii
men{inerii in domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educa}iei,

aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 3 I 4 I 20 I 8.

2.2. Cu referire la Raportul de expertizl privind lipsa necesiti{ii de

intrebuin{are in domeniul educa{ional a construc{iilor cu nr. cadastrale
9244204072.01 qi 9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. Miciregti, s.

Frisineqti, Comisia de avizare a constatat urmltoarele:
Conform informaliilor din raportul de expertizS, construcliile cu nr. cadastrale

9244204072.01 qi9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. Mdcdreqti sunt amplasate

pe terenul cu nr, cadastral 9244204072.
Anterior aceste construcfii au servit drept sediu pentru fosta $coa15 medie

incompletd din com. M[cdreqti r-nul Ungheni.
Prin Decizia Consiliului raional Ungheni nr. 413 din 06 septembrie 2007 ,,cu

privire la reorganizarea instituliilor de inv6!6m6nt din comuna Mdcireqti in liceul
teoretic gi qcoald primari", $coala medie incompletd din comuna Mdcdregti, r-nul
Ungheni a fuzionat cu Liceul teoretic ,,Elada" din comuna MSc6reqti, r-nul Ungheni
incepAnd cu 01 septembrie 2007.



Din 2007 p6nd in prezent, construcliile cu nr. cadastrale 9244204072.01 qi
9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. Micdreqti nu se utilizeazd, conform
destinaliei prestabilite.

Potrivit raportului de expertizd tehnicdnr.24-04lET-2019-2 din 12 aprilieZOlg
starea tehnicd a construcliilor examinate se caracterizeazd,prin defectele apirute din
lipsa lucr[rilor qi mdsurilor de intrefinere precum qi de la acfiunile climaterice Ei
tehnogene.

In prezent accesul la invifdmdntul primar, gimnazial Ei liceal a tuturor
beneficiarilor din comuna Micdreqti, r-nul Ungheni le este asigurat de Liceul
Teoretic ,,Elada" din com. MdcdreEti, r-nul Ungheni.

Ludnd in considerare cele expuse supra, Comisia de avizare a concluzionat cd
excluderea din domeniul educafional a construc{iilor cu nr. cadastrale
9244204072.01 qi 9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. Micdreqti, nu afecteazd
accesul la educalie a potenlialilor beneficiari din aceastd localitate.

De asemenea, Comisia de avizare a constatat cd raportul de expertizd privind
lipsa necesitilii de intrebuinlare in domeniul educalional a construcfiilor cu nr.
cadastrale 9244204072.01 qi 9244204072.02 din r-nul Ungheni, com. Mdcdregti,
satisface condiliile de plenitudine qi corectitudine cerute de pct. 17 alMetodologiei
de realizare a raportului de expertizd, privind incetarea necesitdfii men{inerii in
domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educaliei aprobatd prin
Hotdrdrea Guvernului nr.3 1412018.

Prin scrisoarea nr.08/5-0914534 din25 octombrie 2019, Ministerul Educafiei,
Culturii Ei Cercetdrii a informat Primdria com. Mdcdreqti, r-nul Ungheni despre avizul
Agenfiei ProprietSlii Publice.

Concomitent, Ministerul a solicitat prezentarea unui rdspuns suplimentar
privind oportunitatea expertiz[rii celei de a treia construcfii (nr. cadastral
9244204072,03) de pe terenul cu nr. cadastral 9244204072, precum qi nemijlocit a
terenului respectiv.

PAnd la moment (aprilie 2020), ministerul nu a recepfionat nici un rdspuns de la
Primiria com. Mdc6reqti, r-nul Ungheni.

Drept urrnare a examindrii rapoartelor invocate, Comisia de avizare a
rapoartelor de expertizd, din cadrul Ministerului Educa{iei, Culturii qi Cercetdrii, in
cadrul qedin{ei din 06 august 2019 a adoptat Hotdr6rea privind avizarea pozitivd a
acestora.

in toate cazurile, s-a const atat cd bunurile expertizate nu mai sunt utilizate
conform destinaliei iniliale qi nu este necesard menlinerea lor in educalie.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia
Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul menlionat se referd la constatarea incetdrii necesitAtii de a menline in

domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educaliei amplasate in
s-or. Cimiglia, str. Mihai Viteazul nr. 105 gi in satul Frdsineqti, comuna Mdcdreqti,
r-nul Ungheni. Potrivit proiectului se acceptd trecerea:

4



- din domeniul public in domeniul privat al oraqului Cimiqlia, a terenului cu nr.
cadastral 2901306.233 din or. Cimiglia str. Mihai Viteazul nr. 105 ;i a
construcliilor amplasate pe acesta cu nr. cadastrale 2901306.233.01,
290 t3 06.233 .02, 29 0 1306.233. 03 qi 29 0 1306.233 .04;

- din domeniul public in domeniul privat al comunei Mdcdreqti, r-nul Ungheni,
a construcliilor cu nr. cadastrale 9244204072.01 qi 9244204072.02 din r-nul
Ungheni, com. Mdcdregti, s. Frisineqti;

5. Fundamentarea economico-fi nanciari
Implementarea prezentului proiect nu necesiti cheltuieli financiare din bugetul

de stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporcazd, in sistemul actelor normative si nu va necesita

modificarea altor acte legislative sau norrnative.
7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului

Proiectul Hot6r0rii a fost plasat la 02.09.2019 pentru consultare public6 pe
pagina web www.pagicip.gov.md.

Proiectul a fost avizatde cdtre Ministerul Economiei qi Infrastructurii, Ministerul
Justiliei, Ministerul Finanlelor qi Agenlia Propriet6lii Publice. Recomandarile
autoritdlilor precum gi argumentarea autorului proiectului au fost expuse in sinteza
obiecliilor qi propunerilor la proiectul Hotirdrii de Guvern respectiv.
8. Constatirile expertizei anticorup{ie

Proiectul a fost supus expertizei anticoruplie la Centrul Nalional Anticoruplie (raport
nr. EHG2016486 din 06 mai2020).

Ministru Igor $AROY

Seclia Juridicd
022-23-46-09
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