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Proiect 

PARLAMENTUL 

HOTĂRÎRE nr.  __ 

din  ___________ 

pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a 

clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului 

instanțelor judecătorești 

 În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu 

privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Planul de construire a clădirilor noi și/sau renovare a 

clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor 

judecătorești (în continuare - Planul), conform anexei. 

Art. 2. – Autorităţile publice responsabile de implementarea Planului şi 

instanţele de judecată: 

a) vor prezenta, anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informaţia 

despre implementarea Planului; 

b) vor asigura, în limitele competenţei şi din contul mijloacelor aprobate prin 

legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse prevăzute de 

legislaţia în vigoare, implementarea prevederilor Planului. 

Art. 3. Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităţilor 

administraţiei publice locale să aprobe planuri de acţiuni privind implementarea 

prezentului Plan şi să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acţiunilor 

incluse în acesta.     

Art. 4. – Ministerul Justiției: 

a) va coordona procesul de implementare a Planului; 

b) va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind 

implementarea Planului; 

c) va desemna prin ordin membrii grupului de monitorizare a implementării 

Planului, în scopul transparentizării întregului proces de reconstrucție/renovare a 

instanțelor judecătorești și asigurării implicării societății civile în acest proces.   
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Art. 5. – Guvernul: 

a)  va efectua controlul asupra implementării Planului; 

b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare necesare implementării 

Planului; 

c) va asigura și coordona procesul de identificare a terenurilor necesare 

construirii sediilor judecătoriilor; 

d) va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind 

nivelul de realizare a Planului. 

Art. 6. – Prezenta hotărîre întră în vigoare la 1 ianuarie 2017. 

 

 

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                  



3 
 

Anexă 

la Hotărîrea Parlamentului 

nr. ___ din _____ 

Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, 

necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești 

 

Lista abrevierilor: 

MJ – Ministerul Justiției; 

MF – Ministerul finanțelor; 

OCT – Oficiul Cadastral Teritorial; 

CSM – Consiliul superior al Magistraturii; 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

APL – Autoritățile publice locale. 

 
Etapa de 

implement

are 

Acțiunea/subacțiunea Anul Costul  

(mii lei) 

Indicator de 

rezultat 

Responsabil Sursa de 

finanțare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

I. JUDECĂTORIA UNGHENI 

1.1 Construcția clădirii 

Judecătoriei Ungheni 

           32 404.73 1.Procesul 

verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor 

întocmit 

 

2.Proces 

verbal  de 

recepţie 

finală a 

lucrărilor 

întocmit 

 

3.Bun 

imobil 

înregistrat 

MJ, 

Compania 

de 

construcții 

contractată, 

MF, 

OCT, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

1.1.1 Finisarea construcției clădirii 

Judecătoriei Ungheni 

 

            1.Procesul 

verbal de 

recepție la 

MJ, 

Compania 

de 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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terminarea 

lucrărilor 

întocmit 

2.Proces 

verbal  de 

recepţie 

finală a 

lucrărilor 

întocmit 

construcții 

contractată, 

MF, 

CSM 

1.1.2 Înregistrarea bunului imobil la 

organul cadastral 

            Bun imobil 

înregistrat 

MJ, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
1.1.3 Darea în exploatare a clădirii 

noi 

            Clădire dată 

în exploatare 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
1.2 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Ungheni 

           3 455.73 

 

Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Ungheni, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

1.2.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

1.2.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Ungheni, 

CSM 

 

1.3 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            1.Activitate

a în clădirea 

nouă 

demarată 

 

2.Clădirile 

existente 

(vechi) 

transmise 

MJ, 

Judecătoria 

Ungheni, 

CSM 
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prin acte de 

predare 

primire 

1.3.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria  

Ungheni, 

CSM 

 

1.3.2 Întocmirea actului de predare-

primire a clădirii vechi din or. 

Ungheni, aflată în gestiunea 

judecătoriei pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016 

            Comisie 

creată 

Act de 

predare-

primire 

întocmit 

Verificare 

efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Ungheni, 

CSM 

 

2. EXPERTIZELE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR INSTANȚELOR DE JUDECATĂ 

2.1 Elaborarea documentației de 

proiect-tip a unei instanțe de 

judecată pentru Republica 

Moldova în conformitate cu 

CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-

101-2001) Cod Practic în 

Construcții  Clădiri ale 

Judecătoriilor Raionale 

(orășenești) și standardele 

europene 

           200.0 Proiectul 

cerințelor 

standard a 

unei 

instanțe de 

judecată 

pentru 

Republica 

Moldova 

elaborat 

MJ, 

MF, 

MDRC, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.2 Crearea grupului de 

monitorizare a procesului de 

construcție/renovare a 

clădirilor instanțelor de 

judecată reorganizate, în 

scopul transparentizării 

întregului proces, atragerea 

investițiilor, gestionării 

raționale a costurilor 

            Grupul de 

lucru creat 

Guvern, 

MJ, 

CSM 

 

2.3 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Edineț prin 

prismaproiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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existentă a 

Judecătoriei 

Edineț 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

2.4 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Orhei prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Orhei 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.5 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Hîncești prin 

prismaproiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Hîncești 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.6 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Căușeni prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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Căușeni 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

2.7 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Cahul prin 

prismaproiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Cahul 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.8 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Bălți prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Bălți 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.9 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Soroca prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Soroca 

elaborat de 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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către 

experți 

tehnici 

atestați 

2.10 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Strășeni prin  

prismaproiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Strășeni 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.11 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Drochia prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Drochia 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.12 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Comrat prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Comrat 

elaborat de 

către 

experți 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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tehnici 

atestați 

2.13 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Anenii Noi prin  

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Anenii Noi 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.14 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Criuleni prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Criuleni 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

2.15 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Cimișlia prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirea 

existentă a 

Judecătoriei 

Cimișlia 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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2.16 Expertiza tehnică a clădirii 

Judecătoriei Chișinău prin 

prisma proiectului/cerințelor 

standard 

           35.0 Raport de 

expertiză 

tehnică 

pentru 

clădirile 

existente ale 

Judecătoriei 

Chișinău 

elaborat de 

către 

experți 

tehnici 

atestați 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

3. JUDECĂTORIA EDINEȚ 

3.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Edineț sau 

după caz identificarea unei 

clădiri pentru a asigura 

activitatea Judecătoriei  

Edineț pe 3 ani și încheierea 

contractului de comodat 

            1.Teren 

identificat.  

Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat  

sau după 

caz 

2.Clădire 

identificată. 

Contract de 

comodat 

încheiat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

3.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           2 185.53 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

3.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare a 

noii clădiri 

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

APL, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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3.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire  

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.3 Desființarea clădirii existente 

după caz 

            1.Achizițion

ările 

efectuate 

2.Clădire 

veche 

desființată 

3.Terenul 

pregătit  

 

MJ, 

APL, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

3.3.1 Achiziţionarea serviciilor de             1. Servicii MJ, Bugetul 
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elaborare a documentaţiei de 

proiect de organizare a 

executării lucrărilor de 

desfiinţare 

achiziționate 

2.Document

ație 

întocmită 

 

MF, 

CSM 

de stat și 

alte surse 

3.3.2 Obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
3.3.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

desfiinţare 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.3.4 Demolarea clădirii existente             Clădire 

veche 

desființată 

Terenul 

pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.4 Construcția clădirii noi            58 816.59 

 

1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

3.4.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construcție 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.4.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.4.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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3.4.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesului verbal de 

recepţie finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.4.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 
            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.5 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Edineț 

 

           3 278.32 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Edineț, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

3.5.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.5.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Edineț, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

3.6 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Edineț, 

CSM 

 

3.6.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Edineț, 

CSM 

 

3.6.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Briceni, Dondușeni și Ocnița, 

aflate în gestiunea 

            1.Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

MJ, 

Judecătoria 

Edineț, 

CSM 
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judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

primire 

întocmite 

3.Verificare 

efectuată 

4. JUDECĂTORIA ORHEI 

4.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Orhei 

            1. Teren 

identificat  

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

 

 

4.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Orhei 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

4.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

4.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           3 479.34 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

4.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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deviz pentru construcţie caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

4.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.3 Construcția clădirii noi            93 635.40 Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

4.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
4.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

             Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul             Clădire MJ, Bugetul 
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Cadastral Teritorial înregistrată OCT, 

CSM 

de stat și 

alte surse 
4.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Orhei 

 

           5 219.03 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Orhei, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

4.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Orhei, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

4.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Orhei, 

CSM 

 

4.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Orhei, 

CSM 

 

4.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Orhei, Șoldănești, Rezina și 

Telenești aflate în gestiunea 

judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

4.  

MJ, 

Judecătoria 

Orhei, 

CSM 
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5. JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI 

5.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Hîncești 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

5.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Hîncești 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

5.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

5.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           2 590.62 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

5.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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2. 2. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

5.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.3 Construcția clădirii noi            69 718.41 Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

5.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
5.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ 

MF 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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5.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Hîncești 

 

           3 885.95 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Hîncești, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

5.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Hîncești, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

5.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

MJ, 

Judecătoria 

Hîncești, 

CSM 

 

5.9.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Hîncești,  

CSM 

 

5.9.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Hîncești  și Ialoveni aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 
2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Hîncești, 

CSM 

 

6. JUDECĂTORIA CĂUȘENI 

6.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Cășeni sau 

            1.Teren 

identificat.  

Act de 

Guvern, 

MJ, 

APL, 
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după caz identificarea unei 

clădiri pentru a asigura 

activitatea Judecătoriei 

Căușeni pe 3 ani și încheierea 

contractului de comodat 

selectare a 

terenului 

recepționat  

sau după 

caz 

2.Clădire 

identificată. 

Contract de 

comodat 

încheiat 

CSM 

 

6.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 746.18 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

6.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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6.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            

 

Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL,  

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MJ 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.3 Desființarea clădirii existente 

după caz 

            1.Achizițion

ările 

efectuate 

3.Clădire 

veche 

desființată 

2.Terenul 

pregătit  

 

MJ 

MF 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

6.3.1 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a documentaţiei de 

proiect de organizare a 

executării lucrărilor de 

desfiinţare 

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.3.2 Obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.3.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

desfiinţare 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
6.3.4 Demolarea clădirii existente             Clădire 

veche 

desființată 

Terenul 

pregătit 

pentru 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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construcția 

nouă 

6.4 Construcția clădirii noi            46 992.93 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

6.4.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construcție 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.4.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            1.Achizițion

are fectuată 

2.Responsab

il tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.4.3 Construcția clădirii noi             

 

Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.4.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.4.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 
            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.5 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Căușeni 

 

           2 619.29 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Căușeni, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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instalate 

6.5.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Căușeni 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.5.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Căușeni, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

6.6 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Căușeni, 

CSM 

 

6.6.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Căușeni, 

CSM 

 

6.6.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Ștefan Vodă, aflată în gestiunea 

judecătoriei pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria, 

Căușeni, 

CSM 

 

7. JUDECĂTORIA CAHUL 

7.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Cahul sau 

după caz identificarea unei 

clădiri pentru a asigura 

activitatea Judecătoriei 

Cahul pe 3 ani și încheierea 

contractului de comodat 

            1.Teren 

identificat.  

Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat  

sau după 

caz 

2.Clădire 

identificată. 

Contract de 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 
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comodat 

încheiat 

7.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           2 317.05 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

7.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.2.2 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.2.3 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.2.5 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2. Lucrări 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

7.3 Desființarea clădirii existente 

după caz 

            1.Achizițion

ările 

efectuate 

2.Terenul 

pregătit  

3.Clădire 

veche 

desființată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

7.3.1 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a documentaţiei de 

proiect de organizare a 

executării lucrărilor de 

desfiinţare 

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.3.2 Obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.3.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

desfiinţare 
            Achiziționar

efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
7.3.4 Demolarea clădirii existente             Clădire 

veche 

desființată 

Terenul 

pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.4 Construcția clădirii noi            62 355.96 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

7.4.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construcție 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.4.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsab

il tehnic 

contractat 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.4.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
7.4.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.4.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
7.5 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Cahul 

 

           3 475.59 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Cahul, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

7.5.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Cahul, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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7.5.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ 

Judecătoria 

Cahul 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

7.6 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Cahul, 

CSM 

 

7.6.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Cahul, 

CSM 

 

7.6.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Cantemir și Traclia, aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificare 

efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Cahul, 

CSM 

 

8. JUDECĂTORIA CHIȘINĂU    

8.1 Identificarea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Chișinău 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL 

 

 

8.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Chișinău 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL 

 

8.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL 

 

8.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           21 665.03 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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servicii 

comunale, 

 

8.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
8.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.3 Construcția clădirii noi            583 044.28 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

MJ, 

MF 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

8.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
8.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF 

 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
8.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
8.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Chișinău 

 

           39 497.59 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

8.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Chișinău 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

8.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

MJ, 

MF, 

Bugetul 

de stat și 
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echipament 

instalate 

Judecătoria 

Chișinău 

CSM 

alte surse 

8.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Chișinău, 

CSM 

 

8.5.1 Ocuparea clădirii nou construite             Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Chișinău, 

CSM 

 

8.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din sect. 

Centru, Buiucani, Rîșcani, 

Botanica și Ciocana ale mun. 

Chișinău, aflate în gestiunea 

judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Chișinău, 

CSM 

 

9. JUDECĂTORIA BĂLȚI  

9.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Bălți sau 

după caz identificarea unei 

clădiri pentru a asigura 

activitatea Judecătoriei  Bălți 

pe 3 ani și încheierea 

contractului de comodat 

            1.Teren 

identificat.  

Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat  

sau după 

caz 

2.Clădire 

identificată. 

Contract de 

comodat 

încheiat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

9.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           4 035.38 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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comunale, 

CSM 

9.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectarea 

noii clădiri 

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.3 Desființarea clădirii existente 

după caz 

            1.Achizițion

ările 

efectuate 

2.Clădire 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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veche 

desființată 

3.Terenul 

pregătit  

 

9.3.1 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a documentaţiei de 

proiect de organizare a 

executării lucrărilor de 

desfiinţare 

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.3.2 Obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.3.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

desfiinţare 

            Achiziționar

efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
9.3.4 Demolarea clădirii existente             Clădire 

veche 

desființată 

Terenul 

pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.4 Construcția clădirii noi            108 599.37 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

9.4.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construcție 
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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9.4.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            1.Achizițion

are fectuată 

2.Responsab

il tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.4.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
9.4.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.4.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 
            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.5 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Bălți 

 

           6 053.10 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Bălți, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

9.5.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Bălți, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.5.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ 

Judecătoria 

Bălți 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

9.6 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

MJ, 

Judecătoria 

Bălți, 
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demarată CSM 

9.6.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Bălți, 

CSM 

 

9.6.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Fălești și Sîngerei, aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificare 

efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Bălți, 

CSM 

 

10. JUDECĂTORIA SOROCA 

10.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Soroca 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

10.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Soroca 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

10.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

10.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           2 444.66 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

10.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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CSM 

10.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.3 Construcția clădirii noi            65 790.36 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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10.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabl 

tehnic 
contractat 
Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

Prestatorul, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 
            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Soroca 

 

           3 666.75 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

10.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

10.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

MJ, 

MF, 

Bugetul 

de stat și 
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echipament 

instalate 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

alte surse 

10.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

 

10.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

 

10.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Soroca și Florești, aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificare 

efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Soroca, 

CSM 

 

11. JUDECĂTORIA STRĂȘENI 

11.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Strățeni 

sau după caz identificarea 

unei clădiri pentru a asigura 

activitatea Judecătoriei 

Strățeni pe 3 ani și încheierea 

contractului de comodat 

            1.Teren 

identificat.  

Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat  

sau după 

caz 

2.Clădire 

identificată. 

Contract de 

comodat 

încheiat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

11.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 875.76 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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comunale, 

CSM 

11.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.3 Desființarea clădirii existente 

după caz 

            1.Achizițion

ările 

efectuate 

2. 3.Clădire 

MJ 

MF 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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veche 

desființată 

Terenul 

pregătit  

 

11.3.1 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a documentaţiei de 

proiect de organizare a 

executării lucrărilor de 

desfiinţare 

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.3.2 Obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.3.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

desfiinţare 

            Achiziționar

efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.3.4 Demolarea clădirii existente             1. Clădire 

veche 

desființată 

2. Terenul 

pregătit 

pentru 

construcția 

nouă 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.4 Construcția clădirii noi            50 480.01 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

11.4.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construcție 

            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
11.4.2 Achiziţionarea serviciilor de             1.Achizițion MJ, Bugetul 
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responsabil tehnic atestat area 

efectuată 

2.Responsab

il tehnic 

contractat 

 

MF, 

CSM 

 

de stat și 

alte surse 

11.4.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
11.4.4 Elaborarea procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.4.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.5 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Strășeni 

 

           2 813.67 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Strășeni, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

11.5.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

CSM, 

Judecătoria 

Strășeni 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.5.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Strășeni, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

11.6 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

MJ, 

Judecătoria 

Strășeni, 
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demarată CSM 

11.6.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Strășeni, 

CSM 

 

11.6.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Călărași, aflată în gestiunea 

judecătoriei pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificare 

efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Strășeni, 

CSM 

 

12. JUDECĂTORIA DROCHIA 

12.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Drochia 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

12.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Drochia 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

12.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

12.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 888.01 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

12.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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CSM 

12.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare (după caz 

şi in baza raportului de 

expertiză tehnică) 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.3 Construcția clădirii noi            50 809.80 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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12.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  
            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 
            Responsabil 

tehnic 

contractat 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.3.4 Elaborarea procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            

 

Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Drochia 

 

           2 832.03 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Drochia, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

12.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Drochia, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

12.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Drochia, 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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CSM 

12.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Drochia, 

CSM 

 

12.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă 

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Drochia, 

CSM 

 

12.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Drochia, Rîșcani și Glodeni, 

aflate în gestiunea 

judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Drochia, 

CSM 

 

13. JUDECĂTORIA COMRAT 

13.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Comrat 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

13.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Comrat 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

13.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

13.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           2 371.65 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

obținută 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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CSM 

13.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.3 Construcția clădirii noi            56825.48 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

13.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  

            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
13.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 

            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
13.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 
            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Comrat 

 

           3 557.50 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

13.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

13.4.2 Instalarea  mobilierului,             Mobilier, MJ, Bugetul 
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instalațiilor și echipamentelor instalații și 

echipament 

instalate 

MF, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

de stat și 

alte surse 

13.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

 

13.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

 

13.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor din or. 

Comrat, Ceadîr-Lunga și 

Vulcănești, aflate în gestiunea 

judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Comrat, 

CSM 

 

14. JUDECĂTORIA ANENII NOI 

14.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Anenii Noi 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

14.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Anenii Noi 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

14.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

14.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 716.96 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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obținută prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

14.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru şi de 

supraveghere de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
14.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.3 Construcția clădirii noi            46 206.63 1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

14.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  

            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
14.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 

            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Anenii Noi 

 

           2 575.48 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

14.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate  

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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14.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

14.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

 

14.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

 

14.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor or. Anenii 

Noi și Bender, aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Anenii Noi, 

CSM 

 

15. JUDECĂTORIA CRIULENI 

15.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Criuleni 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

 

15.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Criuleni 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

15.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

15.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 242.79 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

2.Document

ație 

MJ, 

MF, 

APL, 

Instituțiile 

care 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 
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obținută prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

15.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor  

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.3 Construcția clădirii noi            33 445.80 1.Achizițion

area 

efectuată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 
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2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

surse 

15.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  

            Achiziționar

ea  efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
15.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 

            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

MF, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Criuleni 

 

           1 864.21 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Criuleni, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

15.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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procurate  

15.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

MJ, 

Judecătoria 

Criuleni, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

15.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Criuleni, 

CSM 

 

15.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Criuleni, 

CSM 

 

15.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor or. 

Criuleni și Dubăsari, aflate în 

gestiunea judecătoriilor pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 

76 din 21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ, 

Judecătoria 

Criuleni, 

CSM 

 

16. JUDECĂTORIA CIMIȘLIA 

16.1 Identificarea terenului 

pentru construcția clădirii 

noi a Judecătoriei Cimișlia 

            1.Teren 

identificat 

2.Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

Guvern, 

MJ, 

APL 

CSM 

 

 

16.1.1 Atribuirea terenului pentru 

construcția clădirii noi a 

Judecătoriei Cimișlia 

            Teren 

identificat 

Guvern, 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

16.1.2 Obținerea actului de selectare a 

terenului 

            Act de 

selectare a 

terenului 

recepționat 

MJ, 

APL, 

CSM 

 

16.2 Proiectare tehnică și  

documentație 

           1 882.96 1.Proiectare 

tehnică 

elaborată 

MJ, 

MF, 

APL, 

Bugetul 

de stat și 

alte 
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2.Document

ație 

obținută 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

surse 

16.2.1 Obţinerea certificatului de 

urbanism pentru proiectare  

            Certificat de 

urbanism 

recepționat 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.2.2 Achiziţionarea serviciilor de 

elaborare documentaţiei de 

proiect şi deviz pentru 

construcţie şi de supraveghere 

de autor 

            1. Servicii 

achiziționate 

2. 

Documentați

e întocmită 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.2.3 Achiziţionarea lucrărilor de 

verificare/expertizare a 

documentaţiei de proiect şi 

deviz pentru construcţie 

            1. Lucrări 

de verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

achiziționate 

2.Lucrări de 

verificare 

sau, după 

caz, de 

expertizare 

efectuate 

MJ,  

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.2.4 Obţinerea autorizaţiei de 

construire 

            Autorizație 

recepționată 

MJ, 

MF, 

APL, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.2.5 Obţinerea avizelor geotehnice, 

de conectare la infrastructura 

tehnico-edilitară şi alte avize 

prevăzute de lege 

            Avize 

recepționate 

MJ, 

MF, 

Instituțiile 

care 

prestează 

servicii 

comunale, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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16.3 Construcția clădirii noi            50 674.02  1.Achizițion

area 

efectuată 

2.Responsa

bil tehnic 

contractat 

3.Clădire 

nouă 

înregistrată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

16.3.1 Achiziţionarea lucrărilor de 

construire  

            Achiziționar

ea efectuată 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
16.3.2 Achiziţionarea serviciilor de 

responsabil tehnic atestat 

            Responsabil 

tehnic 

contractat 

 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.3.3 Construcția clădirii noi             Construcția 

clădirii noi 

finisată 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.3.4 Elaborarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a procesul verbal de recepţie 

finală 

            Procese 

verbale 

întocmite 

MJ, 

MF, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.3.5 Înregistrarea clădirii la Organul 

Cadastral Teritorial 

            Clădire 

înregistrată 

MJ, 

OCT, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
16.4 Dotarea cu mobilier, instalații 

și echipament a clădirii noi a 

Judecătoriei Cimișlia 

 

           2 824.46 1.Procedură 

de 

achiziționar

e efectuată 

2.Mobilier, 

instalații și 

echipament 

procurate și 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Cimișlia, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte 

surse 

16.4.1 Organizarea procedurilor de 

achiziționare a mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            1.Procedură 

de achiziții 

organizată 

2.Mobilier, 

MJ, 

MF, 

CSM 

 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 
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instalații și 

echipament 

procurate  

16.4.2 Instalarea  mobilierului, 

instalațiilor și echipamentelor 

            Mobilier, 

instalații și 

echipament 

instalate 

MJ, 

MF, 

Judecătoria 

Cimișlia, 

CSM 

Bugetul 

de stat și 

alte surse 

16.5 Ocuparea clădirii noi și 

transmiterea clădirilor vechi 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Cimișlia, 

CSM 

 

16.5.1 Ocuparea clădirii nou 

construite 

            Activitatea 

în clădirea 

nouă  

demarată 

MJ, 

Judecătoria 

Cimișlia 

CSM 

 

16.5.2 Întocmirea actelor de predare-

primire ale clădirilor or. 

Cimișlia, Basarabeasca și 

Leova, aflate în gestiunea 

judecătoriilor pînă la intrarea în 

vigoare a Legii nr. 76 din 

21.04.2016. 

            1. Comisie 

creată 

2. Acte de 

predare-

primire 

întocmite 

3. Verificar

e efectuată 

MJ 

Judecătoria 

Cimișlia 

CSM 

 

 

Costul total  

(per an) 

 6707

8,48 

2597

23,2 

2562

67,5 

2688

83 

2750

74,2

7 

1503

32.6

0 

 

1156

77,8

0 

6236

5,2 

43442

,15 

43442

,15 

7264,1

5 

 

 


