NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
înaintarea propunerii privind transmiterea unui teren
I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite,
principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
La data de 21 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 76 cu privire la
reorganizarea instanțelor judecătorești, potrivit căreia judecătoriile de drept comun
Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești fuziunează prin contopire într-un sediu unic –
Judecătoria Orhei.
Potrivit art. 2 alin. (2) al legii menționate unificarea sediilor judecătoriilor
enumerate se efectuiază treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027.
În vederea creării condițiilor pentru unificarea acestora la data de 3 martie 2017
Parlamentul prin Hotărîrea nr. 21 a aprobat Planul de construire a clădirilor noi şi/sau
de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului
instanţelor judecătoreşti, care prevede întreprinderea unui șir de acțiuni, etapele de
implementare, indicatorii de rezultat și instituțiile responsabile de realizarea
acestora.
În conformitate cu pct. 4.1. din planul menționat Guvernul urmează să identifice
terenul pentru construirea sediului judecătoriei Orhei.
Urmare a cercetărilor și analizelor s-a stabilit că din punt de vedere geografic,
a dimensiunii terenului precum și a altor factori tehnici, pentru construirea sediulului
judecătoriei Orhei ar corespunde terenul cu nr. cadastral 6401401.120, amplasat în
mun. Orhei, str. Scrisului Latin, f/n, cu suprafața 0,63850 ha, cu destinație
necomercială, valoarea căruia la data ultimei estimări (1 iunie 2009) constituie
655 417, 00 lei.
Astfel, terenul indentificat permite construirea unei clădiri noi pentru
judecătoria Orhei (după reorganizare) care va asigura accesul larg al publicului și se
va conforma la cerințele de acces și circulație inerente unui edificiu cu astfel de
destinație (circulație publică, circulație limitată, circulație securizată).
Din considerentul că terenul menționat supra constiuie proprietate publică a
municipiului Orhei, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu
privire la înaintarea propunerii privind transmiterea unui teren.
Proiectul menționat prevede înaintarea propunerii Guvernului către Consiliul
municipal Orhei în scopul transmiterii cu titlui gratuit a terenului specificat supra din
proprietatea publică a mun. Orhei în proprietatea publică a statului, în gestiunea
Ministerulului Justiției.
Responsabil de modificarea datelor din registrul bunurilor imobile conform
proiectul este Instituţia Publică „Agenția Servicii Publice”.
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Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare din
bugetul de stat.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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