
Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  

(pentru construirea sediului nou al Judecătoriei Edineț) 

 

Organele care au 

înaintat propuneri 

sau obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 
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     Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) ale Legii 

91-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile 

proprietate publică şi delimitarea lor, trecerea 

terenurilor din proprietatea publică a unităţii 

administrativ-teritoriale în proprietatea statului se 

face, la propunerea Guvernului, prin decizia 

consiliului local. Iar transmiterea terenului din 

proprietatea publică a statului în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale se face, prin hotărîre de 

Guvern, cu acordul autorităţilor administraţiei publice 

locale. Prin urmare la proiectul hotărîrii urmează de 

anexat decizia/acordul consiliului Edineţ privind 

transmiterea terenurilor respective în proprietatea 

publică a unităţii administrativ-teritoriale. 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

     Se acceptă. 

    La materiale aferente proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri, s-

au anexat deciziile Consiliului municipal Edineț din 

data de 31 ianuarie 2018: 

 - nr. 3/17-1 (prin care se acceptă 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.) și,  

- nr. 3/17-2 (prin care se transmite terenul cu numărul 

cadastral 4101202.242, amplasat în mun. Edineţ, str. 

Şoseaua Bucovina, nr. 33/1, în administrarea 

Ministerului Justiției), în corespundere cu 

prevederile art. 8 alin. (2), (3) din Legea nr. 523-XIV 

din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ-teritoriale și ale art. 6 alin. 

(1) şi (2) din Legea nr 91-XVI din 05 aprilie 2007 

privind terenurile proprietate publică (în vigoare la 

data remiterii proiectului hotărîrii pentru avizare). 

 

    



2.  Cu referire la pct. 3 din proiectul de hotărîre, 

informaţia cu privire la suprafaţa bunului imobil cu 

numărul cadastral 4101215.044 din proiect, nu 

corespunde cu cea din Registrul bunurilor imobile. 

Astfel, urmează a se revedea şi corecta atît nota la 

proiect cît şi proiectul hotărîrii de Guvern cu date 

veridice. 

Se acceptă parțial. 

     Din proiectul hotărîrii se exclud prevederile 

referitoare la suprafața terenului. Bunul imobil este 

individualizat prin indicarea numărului cadastral.  

Ministerul Finanțelor 3.      Potrivit art. 8 alin. (3) al Legii nr. 523-XIV din 16 

iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale, transmiterea unui 

bun din proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale în proprietatea publică a statului se face la 

propunerea Guvernului, prin hotărîre a consiliului 

local, iar, conform prevederilor art. 8 alin. (2) al 

acestei legi, transmiterea patrimoniului din 

proprietatea publică a statului în proprietatea publică 

a unităţii administrativ-teritoriale se face prin hotărîre 

a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv. 

     Astfel, ţinînd cont de prevederile art. 8 alin. (3) al 

Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 şi de faptul că 

transmiterea terenului şi construcţiilor din partea 

statului în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale va fi efectuată numai după realizarea 

construcţiei clădirii pe terenul transmis de autoritatea 

locală, considerăm că proiectul hotărîrii prezentat 

urmează a fi revizuit şi divizat în 2 proiecte de hotărîri 

distincte, după cum urmează: 

- proiectul hotărîrii nr. 1 va prevedea doar propunerea 

Guvernului către consiliul local privind transmiterea, 

cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii 

administrativ-teritoriale în proprietatea publică a 

statului (domeniul public) a terenului solicitat în 

     Nu se acceptă. 

     În principiu, ambele variante puteau fi acceptate 

la etapa inițială, atît varianta din proiect, cît și cea 

propusă în aviz, însă s-a optat pentru varianta inclusă 

în proiect, dat fiind faptul că propunerea Guvernului 

către  Consiliul local, privind transmiterea, cu titlu 

gratuit, din proprietatea publică a unităţii 

administrativ-teritoriale în proprietatea publică a 

statului, a terenului solicitat pentru construcția 

noului sediu al Judecătoriei Edineț, a fost facută prin 

demersurile Ministerului Justiției, în urma 

examinării cărora s-au emis deciziile  Consiliului 

municipal Edineț din data de 31.01.2018 nr. 3/17-1 

(prin care se acceptă 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.) și 

nr. 3/17-2 (prin care se transmite terenul cu numărul 

cadastral 4101202.242, amplasat în mun. Edineţ, str. 

Şoseaua Bucovina, nr. 33/1, în administrarea 

Ministerului Justiției). 

 



schimbul terenului şi construcţiilor proprietate a 

statului, în baza căruia consiliul unităţii administrativ-

teritoriale poate sau nu lua decizia de transmitere. 

Respectiv, punctele 1 şi 3 din proiectul prezentat la 

examinare pot fi comasate cu reformularea 

corespunzătoare a acestora. 

- proiectul hotărîrii nr. 2 va prevedea transmiterea 

patrimoniului (terenului şi construcţiilor) din 

proprietatea publică a statului în proprietatea publică 

a unităţii administrativ-teritoriale, cu anexarea 

acordului acesteia pentru transmiterea respectivă. 

Proiectul dat de hotărîre va fi promovat după primirea 

acordului consiliului local de schimb al terenurilor. 

Agenția Servicii 

Publice  

4.      Conform informației din cadastrul bunurilor 

imobile, suprafața bunului imobil – teren cu numărul 

cadastral 4101215.044, amplasat în mun. Edineț, str. 

Ștefan Vodă, 1, menționat în punctul 3 al proiectului 

Hotărîrii de Guvern „cu privire la transmiterea unor 

bunuri imobile” este de 0,1885 ha. Astfel, la punctul 

3 al proiectului sintagma „terenul cu suprafața de 

0,1851 hectare” urmează a fi substituită cu sintagma 

„terenul cu suprafața de 0,1885 hectare”. 

     Se acceptă parțial. 

     A se vedea opinia ministerului de la pct. 2. 

Agenția de 

Administrare a 

Instanțelor 

Judecătorești 

5.      S-a remis un act de constatare pe teren la 

modificarea planului cadastral, întocmit la data de 

20.09.2017, de către I. Maniuc, inginer organizarea 

teritoriului al Î.S. „Institutul de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului”, în baza contractului nr. 4-

06 din 23.01.2017 privind modificarea planului 

geometric al terenului cu nr. cadastral 41012150027. 

     Astfel, din cuprinsul acestuia reiese că planul 

cadastral nu corespunde cu amplasarea reală, și anume 

suprafața reală a terenului cu nr. cadastral 

     Se acceptă. 

     A se vedea opinia ministerului de la pct. 2.     

     Totodată, urmează a fi operate modificările în 

planul cadastral al terenului 41012150044, amplasat 

în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1. În acest sens, la 

data de 08.05.2018 în adresa ÎS „Institutul de 

Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” fost 

remisă solicitarea Ministerului Justiției, nr. 

01.01/5152, privind demararea procedurii de 

modificare a planului geometric conform 



41012150027 nu corespunde cu suprafața indicată în 

Registrul bunurilor imobile. Totodată o porțiune de 

teren pe care este amplasat garajul Serviciului de 

Informații și Securitate (Direcția Teritorială Edineț) 

atribuit conform Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005, anexa 223, este inclusă în sectorul cu nr. 

cadastral 41012150044 gestionat de către Ministerul 

Justiției, și anume bunul imobil (garaj) cu suprafața de 

85,7 m.p. 

     Așadar, s-a propus modificarea planului geometric 

conform măsurărilor geodezice actuale cu 

introducerea modificărilor de micșorare a terenului cu 

nr. cadastral 41012150044 cu 85,7 m.p. și majorarea 

terenului cu nr. cadastral 41012150027 cu 85,7 m.p. 

în Registrul Bunurilor Imobile, ținînd cont de 

măsurările actuale. 

     Reprezentanții celor două instituții, prezenți la 

întocmirea actului de constatare pe teren și la 

întocmirea noului plan geometric, au fost de acord cu 

propunerile respective, au acceptat poziția hotarelor 

pe teren (în natură) și au confirmat că prin modificarea 

hotarelor nu se efectuează o tranzacție ascunsă, fiind 

informați că actul și planul geometric al sectorului de 

teren care urmează a fi elaborat vor fi transmise 

oficiului cadastral teritorial pentru efectuarea 

operațiunilor respective. 

măsurărilor geodezice actuale, cu introducerea 

modificărilor prin micșorare (cu 85,7 m.p.) a 

terenului cu numărul cadastral 41012150044, 

gestionat de Ministerul Justiției 

Agenția 

Proprietății Publice 

 

6. În conformitate cu prevederile pct. 13 şi  

14 din Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31 

decembrie 2015, comisia de transmitere se 

instituie de autoritatea publica care transmite 

Se acceptă parțial. 

Se propune următoarea redacție pentru pct. 2 din 

proiectul hotărîrii Guvernului: 

„2. Consiliul municipal Edineț în comun cu 

Ministerul Justiţiei va asigura, în termen de 2 luni, 

transmiterea bunului imobil cu numărul cadastral 



bunurile. În acest context, se propune în pct. 2 al 

proiectului de înlocuit sintagma „Ministerul 

Justiţiei în comun cu autorităţile administraţiei 

publice locale ale municipiului Edineţ vor 

institui Comisia de transmitere a bunurilor 

proprietate publică" cu sintagma „autorităţile 

administraţiei publice locale ale municipiului 

Edineţ vor institui, iar Ministerul Justiţiei va 

delega reprezentanţii statului în Comisia de 

transmitere a bunurilor proprietate publica".  

 

4101202.242, în proprietatea publică a statului, 

administrarea Ministerului Justiției, 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.” 

Agenția Relații 

Funciare și Cadastru 

7.      Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

 

                 Ministru                                                                                                                Victoria IFTODI 


