
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

          

           Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri 

imobile este elaborat în scopul asigurării implementării Planului de construire a 

clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna  

funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 21 din 03 martie 2017, înscriindu-se în șirul acțiunilor 

întreprinse  de Guvern în vederea realizării reformei în sectorul justiției. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

          La data de 13 decembrie 2017 Consiliul orășenesc Căușeni a emis decizia 

nr. 13/2 din 13 decembrie 2017 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. 

          Proiectul de hotărîre prevede acceptarea transmiterii din proprietatea 

publică a unității administrativ-teritoriale Căuşeni în proprietatea publică a 

statului, (în administrarea Ministerului Justiției), a terenului cu suprafața de 0,262 

hectare, cu numărul cadastral 2701223.141 și a construcției cu numărul cadastral 

2701223.141.01, amplasate în or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici nr. 11 a. 

           În vederea asigurării realizării acțiunilor indicate anterior, Ministerul 

Justiției în comun cu autoritățile administrației publice locale ale orașului Căușeni 

va institui Comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică și va asigura 

transmiterea și primirea din proprietatea publică a orașului Căușeni în proprietatea 

publică a statului, administrarea Ministerului Justiției, a terenului cu suprafața de 

0,262 hectare, cu numărul cadastral 2701223.141 și a construcției cu numărul 

cadastral 2701223.141.01, amplasate în or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici nr. 11 

a,  în termen de 2 luni, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015. 

         Agenția Servicii Publice va efectua modificările documentației cadastrale la 

cererea titularului de drept în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri. 

      

Fundamentarea economico-financiară 

           

          Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern nu presupune 

cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. 

 

Impactul proiectului 

 

          Prin adoptarea prezentei Hotărîri se va asigura respectarea prevederilor 



legale referitoare la regimul bunurilor proprietate publică, în particular cele 

referitoare la transmiterea bunurilor imobile din proprietatea publică a unei 

autorități administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, totodată 

contribuindu-se și la realizarea efectivă a finalității impuse prin pct. 6, acțiunea 

6.1 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor 

existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03 martie 2017 și anume 

asigurarea bunei funcționări a instanțelor de judecată nou-create în urma adoptării 

Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor 

judecătorești, precum și identificarea terenului pentru construcţia clădirii noi sau, 

după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei 

Căuşeni. 

 

Respectarea transparenței decizionale 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 

plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare. 
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