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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2020  

cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 și modificarea unor hotărâri de Guvern 

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

 

În temeiul art. 5 alin. (5) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea 

proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, 

art. 279), cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (1) lit. a
1
) și art. 14 alin. (1) 

lit. c) 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, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. La punctul 1 subpunctul 4) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2020 cu 

privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri de 

Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.161-164, art.550), 

textul „încăperea cu numărul cadastral 0100419.113.01.022” se substituie cu 

textul „încăperile cu numerele cadastrale 0100419.113.01.021 și 

0100419.113.01.022”. 
 

2. Agenția Proprietății Publice va asigura, în termen de 30 de zile, 

transmiterea încăperii cu numărul cadastral 0100419.113.01.021 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 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 



Notă informativă la proiectul hotărârii de Guvern „cu privire la modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 462/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

și modificarea unor hotărâri de Guvern” 

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

Autor al proiectului de act normativ este Cancelaria de Stat cu participarea Ministerului 

Finanțelor. 

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

urmărite 

În cadrul activităților de reamplasare în incinta clădirii din mun. Chișinău, str. 

Constantin Tănase, nr. 9, Serviciul Fiscal de Stat a constatat necesitatea utilizării unui 

spațiu unic și, totodată, separat de alte entități.  

În context, toate încăperile de la nivelul III al clădirii se află în administrarea 

Serviciului Fiscal de Stat cu excepția încăperii cu nr. cadastral 0100419.113.01.021, ce 

se află în administrarea Agenției Proprietății Publice și, respectiv, gestiunea economică 

a ÎS „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului și arhitecturii „Urbanproiect”. 

Respectiv, accesul și utilizarea încăperii cu nr. cadastral 0100419.113.01.021 de către 

angajații ÎS „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și arhitecturii „Urbanproiect” va compromite regimul de 

acces în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și va crea incomodități la desfășurarea 

activității ambelor entități. 

Astfel, transmiterea încăperii, cu nr. cadastral 0100419.113.01.021, în administrarea 

Serviciului Fiscal de Stat va soluționa problematica constatată de către Serviciul Fiscal 

de Stat.  

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 

Prin proiect se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2020, prin care s-a 

dispus transmiterea mai multor încăperi în administrarea Serviciului Fiscal de Stat. 

Respectiv, modificările propuse se operează pentru asigurarea transmiterii încăperii din 

incinta construcției, amplasate în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, cu nr. 

cadastral 0100419.113.01.021: 

din administrarea Agenției Proprietății Publice și, respectiv, din gestiunea economică a 

întreprinderii de stat „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii „Urbanproiect” 

în administrarea Serviciului Fiscal de Stat. 

De asemenea, în proiect se prevede intrarea în vigoare a hotărîrii la data publicării pe 

motiv că, actualmente, în virtutea Hotărîrii Guvernului nr. 462/2020, Serviciul Fiscal 

de Stat desfășoară activități de reamplasare a subdiviziunilor instituției la etajele III-

VII (din incinta clădirii din mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9) și activități de 

amenajare a spațiului unic și, totodată, separat de alte entități. 

Astfel, intrarea în vigoare a hotărîrii la data publicării și transmiterea imediată a 

încăperii rezidă pe rațiunea asigurării continuității activităților Serviciului Fiscal de 

Stat. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Reieșind din scopul proiectului, implementarea proiectului hotărârii de Guvern nu 



necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea proiectului implică completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2020. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

La data de 06.08.2020, ca urmare a ședinței Secretarilor generali de Stat, proiectul a 

fost transmis spre avizare autorităților publice participante la avizare (Ministerul 

Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice).  

Totodată, în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul și nota informative au fost plasate pe pagina web a 

Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională, 

precum și pe portalul guvernamental – particip.gov.md.  

În data de 07.08.2020, proiectul a fost supus avizării, precum și expertizei juridice și 

anticorupție.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul hotărîrii de Guvern a fost supus expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei juridice 

În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la 

transparența în procesul decizional, proiectul s-a revizuit potrivit obiecțiilor de tehnică 

normativă, expuse de Ministerul Justiției. Proiectul corespunde normelor de tehnică 

legislativă. 

10. 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 adjunct al Guvernului     Valeriu SECAȘ  

http://www.cancelaria.gov.md/
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