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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2018 

cu privire la unele instituții rezidențiale 

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

      

În temeiul art. 21 alin. (3) și art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii 

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

324, art. 634), cu modificările ulterioare, 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, și al art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

      1. Hotărârea Guvernului nr. 86/2018 cu privire la unele instituții 

rezidențiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 27-32, art.96) se 

modifică după cum urmează: 

 

1) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:  

„41 Se transmit, cu acordul Consiliului raional Taraclia, bunurile mobile 

aflate în gestiunea Școlii-internat auxiliare, s. Corten, r-nul Taraclia, în valoare 

totală de 1162897,85 lei, conform actului de inventariere la situația din 12 martie 

2018, din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale 

respective.”; 

2) la poziția 3 coloana 2 din anexă,  după textul „numărul cadastral 

8723207.278” se introduce textul „și str. Komsomolskaia, s. Corten, r-nul 

Taraclia, pe terenul cu numărul cadastral 8723207.207”. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Consiliul raional 

Taraclia, va institui comisia de transmitere a bunurilor și, în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va asigura transmiterea 
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construcțiilor amplasate pe terenul cu numărul cadastral 8723207.207 din 

s. Corten, r-nul Taraclia, str. Komsomolskaia, precum și a bunurilor mobile 

indicate la pct. 1 subpct. 1), 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 economiei 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativi

la proiectul Hotlririi Guvernului cu privire la modificarea Hot5rArii de Guvern nr'

86/2018 ,,cu privire la unele institu(ii rezidenfiale"

I. Denumirea autorului 9i, dupl caz, a participanfitor la elaborarea proiectului

ProiectuldeHotdrdredeGuvernesteelaboratdeMinisterulEducatiei,Culturiigi

CerceGrii.

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului 9i finalitlfile urmdrite prin

implementarea noilor reglementiri

Prin Hotdrarea de Guvern nr' 86/2018,,cu privire la unele institulii rezidenliale,'a fost

aprobata lichidarea casei de copii din mun. Bilfi; $colii de tip-internat pentru copii orfani 9i

ramaqiftraingrijireap[rinlilordinmun.Balli;$colii-intematauxiliaredins.corten,r-nul

Taraclia;$colii-intematauxiliaredins.Grinluli-Moldova,r-nulOcnilaqitransmiterea'cu

titlugratuit,apatrimoniuluiacestoradinproprietateapubliciastatului,aflatinadministrarea

Ministerului Educaliei, Culturii $i Cercetirii, in proprietatea pubticl a Consiliilor municipale/

raionale respective.

La etapa executarii prevederilor hot[rdrii de Guvem prenotate' in partea ce Jine de

transmiterea bunurilor aflate in gestiunea instituliilor de invdpmant cdtre unitalile administrativ-

teritoriale, au apdrut impedimente referitor la includerea in actele de transmitere Ei a bunurilor

mobile,acesteanefiindreglementatedeHotirireadeGuvemnr.86/2018'pecAndconsiliul

raional exprima intentia primirii Ei a acestor bunuri. Este situatia concrete a bunurilor aflate in

gestiunea $colii-intemat auxiliari din s. Corten, r-nul Taraclia, care se propun a fi transmise in

t=emeiul prezentei hotariri cu valoarea de bilanl in suma totala de I162897,85 lei in baza ultimului

act de inventariere, care se anexeaze la prezenta notA'

De asemenea, in procesul de elaborare a actului de transmitere a bunurilor imobile a

$colii-internat auxiliare din s. corten, r-nul Taraclia s-a constatat c6 un $ir de bunuri imobile

aflate in gestiunea acesteia sunt amplasate pe o alttr adres6, decat cea indicati in punctul 3 din

Anexa Hotararii de Guvem nr. 86/201 8. Astfel, pe str. Komsomolskaia 3 din s. corten, pe

terenul cu numarul cadastra l 8723207 .278 sunt amplasate doar 6 bunuri imobile, iar altele l5 se

afll pe altd stradi, pe terenul cu numirul cadastral 8723207.207. MentionSm ca pe acest teren

este inregistrate doar o singurd construclie, insi de facto existd inci l5 construclii. Toate aceste

l5 construc[ii sunt reflectate in evidenla contabili a instituliei. in context, din motivul

imposibilitelii transmiterii tuturor bunurilor imobile aflate in gestiunea qcolii-internat auxiliard in

proprietatea public6 a unitdlii administrativ-teritoriale, pdnd la etapa actuala nu a putut fi

finalizati procedura de lichidare a instituliei'

Reiegind din cele menlion ate, in baza deciziilor nr. 5/4 din 10.08.2017 qi nr. 7/4 din 03

septembrie 2019 ale consiliului raional Taraclia, ministerul a iniliat elaborarea prezentului

proiect de Hotlrire de Guvern in vederea transmiterii bunurilor imobile din raionul Taraclia,



satul Corten, str. Komsomolskaia, amplasate pe terenul cu numlrul cadastral 8723207 '207"'

precum gi a bunurilor mobile conform uitimului act de inventariere intocmit in martie 201 8.

3. Principalele prevederi ale proiectului 9i evidenfierea elementelor noi

in scopul asiguririi ctaritalii qi evitarii blocajelor in partea ce iine de transmiterea

bunuriloraflateingestiunea$coliiinternatauxiliarddins.Corten,r-nulTaracliadinproprietatea

publicl a statului in proprietatea publicd a unitelilor administrativ-teritoriale, s-a propus

addugareaunuinoupunct,careprevedeincludereaincategoriabunurilortransmise,inclusiva

celor mobile.

Totodatl,intruasigurareatransmiteriituturorbunurilorimobileaflateingestiunea

insritulieideinvdtdmintnominalizate,proprietateastatului,s-apropuscompletareapoziliei3a

Listei bunurilor imobile cu o nou[ adresd li numer cadastral'

4. Fundamentarea economico-financiari

lmplementareaprevederilorproiectuluinuvanecesitacheltuielifinanciaredinbugetulde

stat.

5. Modul de incorporare a proiectului in sistemul actelor normative in vigoare

lmplementarea prevederilor piezentului proiect nu va necesita modificarea altor acte

normative.

6. Avizarea Ei consultarea publici a proiectului

inscopulrespectdriiprevederilorLegiinr.23gdinl3noiembrie2003privindtransparenta

in procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficiald a Ministerului Educa{iei'

Cuiturii 9i Cercetdrii www.mecc.gov'md, in rubrica: Transparenla decizionali'

proiectul de Hot6rire u iort urirut de Ministerul Justiliei, Ministerul Economiei 9i

Infrastructurii, Ministerul Finanlelor 9i A gen[ia Proprietiti i Publice'

7. Constatlrile expertizei anticorup{ie

Conform raportului de expertiz[ aniicoruplie, proiectul de Hotirire de Guvem nu contine

factori de risc care si genereze aparilia riscurilor de corup{ie'

8. Constatirile expertizei de compatibilitate

proiectul hotdririi de Cuvern nu conline norme privind armonizarea legislaliei nationale cu

legislalia Uniunii EuroPene.

9. Constatlrile expertizei juridice

Ladefinitivareaproiectuluis-alinutcontderecomanddrileqiobiecliileexpertizgijuridice.

Ministru Igor $arov

Ex V Erho
T.l 0 22 23 80 64

,i(t


	redactare-12343-ro
	Страницы из Proiectul 10



