
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii  

Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005  

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 

23 martie 2005 a fost elaborat în vederea asigurării corectitudinii datelor stipulate în 

lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului 

Justiţiei (anexa nr. 224) și Serviciului de Informații și Securitate (anexa nr. 223). 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005  (anexa nr. 224) 

s-a aprobat lista bunurilor imobile proprietate publică a statului şi transmise în 

administrarea Ministerului Justiţiei. Astfel, la l ianuarie 2007, au fost predate în 

gestiunea ministerului (poziția 21): clădirea administrativă cu 2 niveluri, cu suprafața 

de 351,1 m.p. și garajul cu un nivel, cu suprafața de 142,8 m.p., situate în mun. Edineț, 

str. Ștefan Vodă, 1.  

Concomitent, în temeiul aceleiași Hotărîri a Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 

(anexa nr. 223) s-a aprobat lista bunurilor imobile proprietate publică a statului şi 

transmise în administrarea Serviciului de Informații și Securitate. Astfel, la l ianuarie 

2007, au fost predate în gestiunea instituției respective (poziția 5): clădirea 

administrativă cu 3 niveluri, cu suprafața de 107,00 m.p. și garajul cu un nivel și 

suprafața de 89,30 m.p., situate în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 3. 

Ulterior prin actele de constatare pe teren din data de 28.06.2017 și 20.09.2017 s-au 

identificat următoarele neconcordanțe:  

- suprafața imobilelor prevăzute în anexele nr. 223 (poziția 5) și nr. 224 (poziția 21) 

din Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005  nu corespunde cu suprafața reală 

a acestora; 

- imobilul garaj, cu suprafața 89,30 m.p. atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005 Serviciului Informații și Securitate, conform înregistrărilor în 

Registrul bunurilor imobile este inclus în bunul imobil (terenul) cu numărul cadastral 

4101215044 transmis în administrarea Ministerului Justiției și care este adiacent 

bunului imobil (terenul) cu numărul cadastral 4101215027, transmis  în administrarea 

Serviciului Informații și Securitate. 

În scopul efectuării lucrărilor de modificare a planurilor terenurilor proprietate 

publică cu nr. cadastral 4101215044 gestionat de către Ministerul Justiție și nr. 

cadastral 4101215027 gestionat de către Serviciul de Informații și Securitate este 

necesară introducerea în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 a datelor 

reale, conform actelor de constatare. 

În baza acestor date Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului 

urmează să efectueze lucrările de modificare a planului cadastral. 



  

2.  Principalele prevederi ale proiectului 

Prin proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005 se propune operarea modificărilor în anexele nr. 223; 224, care au ca 

scop: 

1) Asigurarea corectitudinii datelor stipulate în lista bunurilor imobile, proprietate a 

statului, aflate în administrarea Ministerului Justiției și Serviciului de Informații și 

Securitate; 

2) Efectuarea lucrărilor de modificare a planului cadastral. 

Astfel, modificările operate în cuprinsul hotărîrii nominalizate, prin substituirea  la 

poziția 21 din anexa nr. 224 a cifrelor „351,1 și 142,8” cu cifrele „359,9 cu 70,0”, și la 

poziția 5 din anexa nr. 223 a cifrelor  „89,30” cu cifrele „85,70” se face în vederea 

corectării datelor și a face posibilă efectuarea lucrărilor de modificare a planului 

cadastral. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  

4. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actelor normative care trebuie elaborate sau modificate 

Implementarea prevederilor prezentului proiect nu va necesita modificarea altor 

acte normative. 

5. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa decizională, 

secţiunea: Proiecte de acte normative remise spre coordonare.  

 

 

 

 

Nicolae EȘANU 

Secretar de stat  


