
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

        Proiectul de Hotărîre a Guvernului a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. 

a) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

și ale art. 8 alin. (2), (3) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale. 

       Proiectul hotărîrii a fost elaborat în scopul asigurării implementării Planului de construire a 

clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a 

sistemului instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03 martie 

2017 și se înscrie în șirul acțiunilor întreprinse de Guvern în vederea realizării reformei în 

sectorul justiției. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

        La data de 31 ianuarie 2018 Consiliul municipal Edineț a emis decizia nr. 3/17-1, prin care 

acceptă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a 

municipiului Edineț, a terenului cu numărul cadastral 4101215.044 și a construcțiilor cu 

numerele cadastrale 4101215.044.01 și 4101215.044.02, amplasate în mun. Edineț, str. Ștefan 

Vodă, 1, unde în prezent își are sediul Judecătoria Edineț și decizia nr. 3/17-2 privind 

transmiterea terenului cu numărul cadastral 4101202.242, amplasat în mun. Edineţ, str. Şoseaua 

Bucovina, nr. 33/1, în proprietatea publică a statului. 

        Deciziile respective ale Consiliului municipal Edineț constituie temei pentru elaborarea 

prezentului proiect de hotărîre de Guvern, care stabilește, transmiterea în administrarea 

Ministerului Justiției a terenului cu numărul cadastral 4101202.242 și transmiterea, cu titlu 

gratuit, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a municipiului Edineţ, terenul 

cu numărul cadastral 4101215.044 și construcțiile cu numerele cadastrale 4101215.044.01 și 

4101215.044.02, amplasate în mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, nr. 1.   

       În vederea asigurării transmiterii bunurilor enumerate, Ministerul Justiției și Consiliul 

municipal Edineț, în comun, vor institui Comisiile de transmitere a imobilelor și vor asigura: 

      - în termen de 2 luni, transmiterea și primirea din proprietatea publică a municipiului Edineț 

în administrarea Ministerului Justiției, terenul amplasat în mun. Edineț, str. Șoseaua Bucovina, 

33/1, numărul cadastral 4101202.242, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

901 din 31 decembrie 2015; 

      - transmiterea terenului cu numărul cadastral 4101215.044 și a construcțiilor cu numerele 

cadastrale 4101215.044.01 și 4101215.044.02, amplasate în mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, nr. 1 

din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a municipiului Edineţ.  

Transmiterea imobilelor cu numerele cadastrale 4101215.044; 4101215.044.01 și 

4101215.044.02 se va efectua cu condiția trecerii terenului cu numărul cadastral 4101202.242 în 

proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Justiției, în termen de 2 luni de la 

implementarea acţiunii 3.6.1 „Trecerea în clădirea nou-construită” din Planul de construire a 

clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a 

sistemului instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 3 martie 

2017. 

      Conform art.1 din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor 



judecătorești, judecătoriile Briceni, Dondușeni și Ocnița fuzionează prin contopire cu 

Judecătoria Edineț, formînd Judecătoria Edineț.  

      La moment, sediul Central al judecătoriei Edineț (sediul existent al fostei Judecătorii 

Edineț) este amplasat în orașul Edineț, str. Ştefan Vodă nr.1, avînd suprafața funcțională a 

clădirii de 359.9 m.p. Clădirea este construită în 2 nivele fiind amplasată pe un teren de 

0,1885 ha. Pe teritoriul judecătoriei se află o construcție unde este amenajat garajul.  

      În incinta sediului central Edineț, la moment, efectiv activează 33 de persoane, dintre care 5 

judecători. În imobil sunt amenajate săli pentru ședințe (5 săli spațioase), precum și birouri 

pentru întreg personalul sediului central al judecătoriei (19 birouri), condiții care la momentul 

actual corespund standardelor  funcționale.    

      Conform schemei de încadrare din 01.01.2017, în judecătoria Edineț nou creată a fost 

aprobat un efectiv-limită de 107 unităţi.  Comasarea Judecătoriilor Briceni, Dondușeni, Ocnița 

și Edineț, necesită o suprafață totală de 5320 m.p. 

        Potrivit studiului de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din 

Republica Moldova elaborat de către USAID ROLISP, Institutul de Management al Justiției, 

Institutul de Proiectări Urbanproiect, Centrul de Resurse Juridice din Moldova pentru 

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția de administrare a instanțelor 

judecătorești, „structural, clădirea actuală a judecătoriei este în stare bună și funcțională, dar nu 

este potrivită  pentru a constitui sediul instanței nou create. Mai mult, clădirea judecătoriei 

existente nici nu poate fi  extinsă,  nici  nu  este  suficient  de  mare  pentru  a permite 

construirea a două etaje suplimentare pentru a corespunde cerințelor de spațiu (5320  m.p.)”. 

Pentru  a  se  conforma  standardelor  funcționale  existente  pentru  instanțele  judecătorești

  din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, pentru 

eficientizarea procedurilor judiciare prin integrarea automatizării, consolidării securității 

clădirilor instanțelor de judecată, asigurării accesibilității pentru persoanele cu dezabilități, 

conformării la cerințele de acces și circulație acceptate la nivel internațional (circulație publică, 

circulație limitată, circulație securizată), este necesar construirea unor clădiri durabile, flexibile, 

care vor putea fi menținute în stare de funcționare cu cheltuieli minime, uniformizării fațadelor 

instanțelor noi construite potrivit elementelor de arhitectură și design care reflectă aspectele 

locale și contextul urban, pentru a demonstra deschiderea sistemului judecătoresc către cetățeni 

și a spori încrederea acestora în actul de justiție, extinderea bunelor practici de desfășurare a 

ședințelor de judecată cu utilizarea sălilor de ședință încăpătoare în vederea sporirii 

transparenței și accesului fizic a vizitatorilor instanțelor judecătorești și reducerii oportunităților 

de comunicare improprie, precum și a corupției, asigurării unor spații suficiente și 

corespunzătoare pentru public şi pentru actorii justiției în clădirile noi construite, și amplasarea 

corectă a acestora. 

Fundamentarea economico-financiară 

                    Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern nu presupune cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul de stat. 

 

Impactul proiectului 

          Prin aprobarea prezentei hotărîri se va asigura respectarea prevederilor legale referitoare la 

regimul bunurilor proprietate publică, în particular cele referitoare la transmiterea bunurilor 

imobile din proprietatea publică a unei autorități administrativ-teritoriale în proprietatea publică 

a statului și invers, totodată contribuindu-se și la realizarea efectivă a finalității impuse prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03 martie 2017 și anume asigurarea bunei funcționări a 



instanțelor de judecată nou-create în urma adoptării Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la 

reorganizarea instanțelor judecătorești.  

          Dat fiind faptul, că Judecătoria Edineț s-a creat în urma fuziunii prin contopire a vechii 

judecătorii Edineț cu judecătoriile Briceni, Dondușeni și Ocnița, se prezintă ca imperativă 

necesitatea identificării și obținerii unui teren corespunzător după suprafață, în vederea edificării 

unui sediu al instanței nou-create care ar asigura realizarea eficientă și cu celeritate a actului 

justiției, iar prezentul proiect de hotărîre vine să soluționeze această necesitate.  

Respectarea transparenței decizionale 

           În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului este plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție în 

vederea efectuării expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. 93) din 

Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. În raportul de expertiză, au fost 

formulate unele propuneri, care au fost analizate în cuprinsul sintezei la obiecțiile și propunerile 

din raportul de expertiză anticorupție.  
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