
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

     Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției cu suportul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, 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  

 Bunurile imobile aflate în gestiunea Penitenciarului nr. 18 – Brănești din 

localitatea Mașcăuți, r-nul Criuleni, nu sunt utilizate în prezent potrivit 

destinației, iar folosirea acestora în continuare cu destinație specială necesită 

cheltuieli pentru întreținere şi solicită investiții pentru consolidarea, 

replanificarea, amenajarea și paza lor. De asemenea, ţinînd cont de necesitatea 

efectuării lucrărilor complexe de reconstrucție și a cheltuielilor enorme de 

menținere a stării tehnice satisfăcătoare a edificiilor, a cheltuielilor de prelucrare 

a terenurilor, se consideră oportun transmiterea terenurilor și edificiilor 

(construcțiilor) respective unității administrativ-teritoriale Maşcăuţi, în vederea 

optimizării cheltuielilor de gestiune.  

Autoritatea publică locală din Maşcăuţi va utiliza terenurile conform 

destinației, cu includerea acestora în circuitul agricol. Edificiile amplasate pe 

aceste terenuri vor putea fi date în arendă/locațiune investitorilor, pentru 

desfășurarea activităților economice, fapt ce ar putea contribui la majorarea 

veniturilor în bugetul local.   

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

   Prezentul proiect de hotărîre stabilește transmiterea, cu titlu gratuit, din 

proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Justiției (gestiunea 

Penitenciarului nr. 18 - Brănești), în proprietatea publică a  unității administrativ-

teritoriale Maşcăuţi, r-nul Criuleni, următoarelor bunuri imobile: 

a) terenurile cu numerele cadastrale: 3142104108; 3142105030; 3142101165; 

b) construcțiile - (ospătărie cu nr. cadastral 3142101165.03; cămin cu 2 etaje 

nr. cadastral 3142101165.04; cămin cu 2 etaje nr. cadastral 3142101165.06; 

cămin cu 3 etaje nr. cadastral 3142101165.02; punctul de trecere şi control nr. 

cadastral 3142101165.01; cazangerie nr. cadastral 3142101165.05), amplasate în 

intravilanul unității administrativ-teritoriale Maşcăuţi. 

Ministerul Justiției în comun cu Consiliul local Maşcăuţi vor institui Comisia 

de transmitere a bunurilor proprietate publică și vor asigura transmiterea 

bunurilor imobile menționate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 



Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

  În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 

iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, 

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, la data de 12.09.2018 

prin decizia nr. 3/5 Consiliul local Mașcăuți și-a exprimat acordul de a prelua 

bunurile menționate în proiectul hotărîrii.  

Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern nu presupune 

cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. 

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

       Proiectul de hotărîre nu va necesita modificarea altor acte normative. 

 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web a 

Cancelariei de Stat. 

Totodată, proiectul a fost remis spre avizare autorităților interesate, fiind 

recepționate avize de la Agenția Servicii Publice, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii (obiecțiile și propunerile cărora au fost analizate detaliat în 

tabelul cu sinteză corespunzător) și de la Agenția Relații Funciare și Cadastru, 

Agenția Proprietății Publice (care au susținut proiectul fără obiecții și 

propuneri). 

Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost remis în adresa Centrului Național 

Anticorupție în vederea efectuării expertizei anticorupție, în conformitate cu 

prevederile art. 35 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative și ale art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu 

privire la Centrul Naţional Anticorupţie.  

În urma efectuării expertizei (raportul nr. EHG18/5648 din 19.12.2018), s-a 

constatat că proiectul întrunește rigorile de transparență decizională, corespunde 

interesului public, nefiind identificați factori de risc care pot genera apariția 

riscurilor de corupție. 

 

 

 

  Ministru                             Victoria IFTODI           


