
 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui imobil  

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

La 15 septembrie 2008 prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1051 Centrului Naţional 

de Expertize Judiciare i-au fost transmise, cu titlu gratuit, din gestiunea Întreprinderii 

de Stat "Moldagroteh"  etajele 7 şi 8 ale edificiului cu numărul cadastral 

01000894014, cu suprafața de 1500.1 m2 amplasat în mun. Chişinău, str. Munceşti, 

nr. 271, aflat în proprietatea publică a statului. 

Astfel, deşi Centrul Naţional de Expertize Judiciare la acel moment (precum şi în 

prezent) avea necesitate stringentă de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de 

efectuare a expertizelor, aceste spaţii din str. Munceşti, 271 de la momentul 

transmiterii lor şi pînă în prezent nu au putut fi utilizate în scopul propus, deoarece 

nu corespund condiţiilor de amenajare a laboratoarelor de cercetări. În plus, 

conducerea Centrului a dispus o expertiză pentru stabilirea stării şi situaţiei de fapt a 

acestora, în rezultatul căreia expertul a concluzionat că spaţiile respective necesită o 

reparaţie capitală şi nu sunt posibil de exploatat. 

Avînd în vedere concluzia expertului și faptul că exploatarea necesită reparaţie 

capitală, precum şi cheltuieli anuale inutile pentru întreţinerea lor prin plata 

serviciilor pentru încălzire pe perioada rece a anului (an.2013 - 25000 lei; an. 2014 - 

35000 lei; an. 2015 - 51000 lei), Centrul Naţional de Expertize Judiciare renunță la 

gestiunea spaţiilor respective prin transmiterea acestora în administrarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice. 

II.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Hotărîrii de Guvern prevede transmiterea, cu titlu gratuit, din gestiunea 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare din subordinea Ministerului Justiţiei în 

gestiunea Agenţiei Proprietăţii Publice, etajele 7 şi 8 ale edificiului cu numărul 

cadastral 01000894014 amplasat în mun. Chişinău, str. Munceşti, nr. 271, aflate în 

proprietatea publică a statului. 

III. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul hotărîrii este elaborat în corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr.901 

din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr.1, art. 2). 

 



IV. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul legii nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Avizarea și consultarea public a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul legii și respectiva notă informativă au 

fost plasate 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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