NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la demolarea unor imobile
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la demolarea unor imobilea fost elaborat de către
Ministerul Justiției, drept urmare a demersului Institutului Național al Justiției.
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Prezentul proiect are drept scop amenajarea terenului aferent imobilului Institutului.
Argumentarea necesităţii de reglementare și evidenţierea elementelor noi
Actualmente Institutul Național al Justiției este în proces de realizare a prevederilor p.
1.3.1(7) din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției
pentru anii 2011 – 2016 privind amenajarea terenului aferent imobilului Institutului.
Astfel, conform Hotărîrii Guvernului nr. 25 din 10 ianuarie 2007 cu privire la transmiterea
unuiimobil, în folosința Institutului a fost transmis imobilul cu acareturile din curte și terenul
aferent, amplasat pe str. Serghei Lazo, nr. 1, dreptul de proprietate aparținînd în continuare
Republicii Moldova.
În modul stabilit de actele normative, în perioada ce a decurs după preluarea acestor bunuri,
în cadrul Institutului au fost efectuate mai multe lucrări de reconstrucție și restaurare a
imobilului. De asemenea, a fost pregătit proiectul de amenajare a terenului aferent.
De menționat însă, că starea acareturilor, situate pe terenul aferent, din perioada 2007 șipînă
în prezent nu a suferit nici o schimbare, rămase la nivelul după cum au fost utilizate de către
Facultatea de medicină veterinară a Institutului Agricol în calitate de: vagon-laborator, punct
veterinar și încăperi tehnice pentru diferite practici și experimente zoo-veterinare (Planul de
situație și Planul de încadrare în teritoriu se anexează).
Proiectul respectiv prevede demolarea acestor acareturi. Agenția Națională Arheologicăa
avizat pozitiv demolarea imobilelor cu numerele cadastrale 0100521.426.02, 0100521.426.03,
0100521.426.04, 0100521.426.05, 0100521.426.06, 0100521.426.07 (care corespund literelorB;
V; D; E; F; G; J din Planul de încadrare în teritoriu), din str. Serghei Lazo, 1, în scopul
amenajăriiterenului aferent.
Trebuie să menționăm faptul că clădirea Institutului și terenul aferent fac parte din
monumentele Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat) și din monumentele istorice de categorie locală (nr. 252 din Registrul
monumentelor istorice de categorie locală mun. Chișinău). Drept urmare, Schița de proiect,
întocmită de firma tehnico-științifică „Arhitect-Faur” a fost remisă deja spre avizare Consiliului
Național al Monumentelor istorice, fiind aprobată de către acesta (Fișa de avizare nr. SP08/0113.05.2015).
În acest context, menționăm căacareturile propuse spre demolare nu numai că știrbesc din
valoarea estetică aInstitutului Național al Justiției și erodează imaginea de instituție de instruire
europeană, dar și prezintă un real pericol pentru sănătatea publică, atît pentru audienții și
personalul Institutului, cît și pentru oamenii care locuiesc în proximitatea directă.
Suplimentar celor expuse supra, la prezenta notă informativă anexăm:
1. Planul de situație și planul de încadrare în teritoriu – 1 filă;
2. Fișa de avizare a Consiliului Național al monumentelor istorice – 1 filă;

3. Avizul expertizei arheologice – 1 filă;
4. Actul de predare-primire a imobilului cu acareturile din curte și terenul aferent de pe
strada S. Lazo nr. 1 – 4 file;
5. Extrasul di Registrul bunurilor imobile – 3 file.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la
bugetul de stat. Or, resursele financiare necesare vor fi preluate din economiile Institutului.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea
altoracte normative și normative.
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