
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire 

la transmiterea unui bun imobil 

 

1.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite. 
Proiectul de Hotărîre a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi art. 6 alin. (1) lit. a
1
) şi art. 14 alin. (1) lit. c) ale Legii nr.121-

XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.  

Pe parcursul perioadei 2004 – prezent, de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare, în 

bază de contract a fost închiriată de la Primăria municipiului Chişinău o încăpere cu suprafața de 

81 m.p. situată pe adresa, mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 56A pentru amplasarea 

unui Centru de Expoziții, care promova mărfurile produse de către deținuți în cadrul sistemului 

penitenciar al Republicii Moldova.  

 La data de 27.01.2014, prin scrisoarea nr.04-120/59, Primăria municipiului Chişinău a 

informat că conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2014 a fost modificat cuantumul chiriei 

anuale pentru spațiul cu suprafața de 81 m.p. situat pe adresa, mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. 

Muncești 56A, care conform fișei de evaluare a încăperii  constituie suma de 58806,00 lei. 

Mijloacele financiare respective nu sunt prevăzute în bugetulDepartamentul Instituțiilor 

Penitenciare,  respectivDepartamentul Instituțiilor Penitenciare a solicitat anularea contractului de 

locațiune nr.1/10/050 din 07 septembrie 2010. 

Totodată, în legătură cu necesitatea de serviciu, menţionată mai sus, Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare a intervenit către  Primăria municipiului Chişinău cu rugămintea de a 

examina posibilitatea transmiterii cu titlu gratuit de la balanța Primăriei mun. Chișinău la balanța 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare a încăperii  menționate supra, în scopul asigurării  

funcționării Centrului de Expoziții, în care sunt prezentate obiecte de artă confecţionate manual 

de deţinuţii penitenciarelor din ţară, precum: icoane, candelabre, tablouri, suveniruri, machete, 

suporturi, casete, oale din lut şi alte obiecte de decor. 

Finalitatea proiectului elaborat este motivarea și stimularea deținuților din sistemul 

penitenciar de a  promova munca în echipă, disciplina, schimbarea comportamentului social și 

sporirea responsabilităţii sociale a persoanelor condamnate prin implicarea acestora în activități 

de creație și producție. Practica unor astfel de centre este răspândită în mai multe state europene, 

cum ar fi România sau Elveția. 

În acest sens, a fost elaborat proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unui 

bun imobil, care are ca obiectiv transmiterea bunului prenotat, din proprietatea publică a 

Consiliului municipal Chișinău în proprietatea publică a statului, în gestiunea Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 

        Proiectul prevede: 

 transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a Consiliului municipiului 

Chişinău, în proprietatea publică a  statului, în gestiunea Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare,  încăperea (subsol cu geamuri) cu suprafața de 81 m.p. situată pe adresa, 

mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești 56A. 

 operarea modificărilor în documentele cadastrale în modul stabilit de legislație 

 

3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea proiectului de Hotărîre de Guvern nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

4. Impactul proiectului. 

Adoptarea prezentei Hotărîri va permitepromovarea și realizarea mărfurilor produse de 

către deţinuţii care își execută pedeapsa în cadrul sistemului penitenciar.  

În același timp, existența unui Centru de Expoziții în care deținuții își vor putea prezenta 



lucrările, reprezintă pentru aceștia un imbold de instruire profesională și vocațională, după 

necesități și interese, o nouă oportunitate de implicare în viața socială, o bună modalitate de a 

utiliza rațional timpul aflării în privațiune de libertate precum și o sursă de a acumula niște bani 

de pe urma vînzărilor, care ulterior sunt tranferați pe contul de peculiu al persoanelor private de 

libertate. 
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