
Proiect 

 

 

H O T Ă R Î R E nr. __ 

din _______  2018 

 

 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 

Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 

 

 

În temeiul art. 26 alin. (4) şi art. 28 alin. (1) lit. a) al Legii cadastrului bunurilor 

imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova,1998, nr.44-46, art.318), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1) din titlul Listei bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în 

administrarea Agenţiei Rezerve Materiale, din Anexa nr. 221, se exclude 

sintagma ” , conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007”, 

 

2) poziţia nr. 2 din Anexa nr. 221 se completează cu trei alineate noi avînd 

următorul cuprins: 

Construcţie subterană  430/1  

Rezervor 50,2/1 

Rezervor 63,6/1 

 



3) poziţia nr. 3 din Anexa nr. 221 va avea următorul cuprins: 

Depozit nr.1 pentru 

păstrarea tehnicii 

 

or. Orhei,  

str. Serghei 

Lazo, 27 

1928,6/1  

Baza      

Republicană 

Tehnică Materială 
Depozit  nr.2 pentru 

păstrarea tehnicii 

535,0/1 

Punct de trecere 20,8/1 

Depozit-şopron 

pentru păstrarea 

materialelor 

 

351,4/1 

Subsol-beci 84,1/1 

Teren 17759,0 

 

 

 

Prim-ministru                                                    Pavel FILIP 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei 

și infrastructurii                                                Chiril Gaburici 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în 

Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005” 

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

În temeiul sintezei constatărilor şi concluziilor acţiunilor de audit consemnate în Raportul 

auditului situaţiilor financiare consolidate ale Agenţiei Rezerve Materiale, întocmit de către 

Curtea de Conturi, a fost recomandată înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unor bunuri 

imobile, neînregistrate la moment după Combinatul „Liman” şi Baza Republicană Tehnică 

Materială (or. Orhei). 

 Urmare a celor menţionate, se impune aducerea în concordanţă cu cadrul normativ în 

vigoare a listei bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Agenţiei Rezerve 

Materiale, conform Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005. 

2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor 

noi 

 Prezentul proiect va actualiza prevederile anexei nr. 221 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005, anume, lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea 

Agenţiei Rezerve Materiale. Acest fapt va permite îndeplinirea recomandărilor consemnate în 

Raportul auditului situaţiilor financiare consolidate ale Agenţiei Rezerve Materiale, întocmit de 

către Curtea de Conturi, constituind temei pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale ale 

Combinatul „Liman” şi celor ale Bazei Republicane Tehnice Materiale asupra bunurilor imobile 

aflate în administrarea acestora. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare şi 

alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, bunurile menţionate fiind deja efectiv 

deţinute de către Combinatul „Liman”, respectiv, de către Baza Republicană Tehnică Materială, 

fiind transmise anterior, proiectul avînd menirea de a constitui temei juridic pentru anumite 

acţiuni standard de înregistrare cadastrală a drepturilor patrimoniale asupra acestor bunuri. 

4. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actelor 

normative care trebuie elaborate sau modificate 

Drept urmare a aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea şi completarea 

altor acte normative. 
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5. Avizarea şi coordonarea proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 11.09.2001 a fost 

plasat pe pagina web a Agenției Rezerve Materiale (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „Consultări publice”). 

În conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

proiectul a fost coordonat cu Ministerul economiei și infrastructurii, Ministerul Finanţelor şi 

Ministerului Justiţiei (copiile avizelor se anexează), proiectul fiind redactat, reieşind din 

propunerile şi obiecţiile prezentate. Actual, proiectul este prezentat spre efectuarea expertizei 

anticorupţie, în conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. e) şi art. 35 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative. 

 

Director                                               Emil GAGIU 
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SINTEZA 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea completărilor 

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005” 

 
Conţinutul 

punctelor 

din proiectul 

prezentat 

spre avizare 

şi 

coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecţiei/ 

propunerii/ 

recomandării  

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii/recomandării 

Argumen-

tarea 

autorului 

proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri de ordin general 

 Ministerul 

economiei şi 

infrastructurii 

1.  Lipsa de obiecţii şi propuneri  

------ 

 Ministerul 

Finanţelor 

2.  Excluderea ministrului 

finanţelor din lista 

contrasemnatarilor 

 

Se acceptă. 

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

la clauza de 

emitere 

Ministerul 

Justiţiei 

3.  „se va indica articolul sau 

alineatul din articolul 

concret din Legea cadastrului 

bunurilor imobile nr. 1543-

XIII din 25 februarie 1998 

care constituie temei legal de 

emitere a actului normativ” 

 

 

Se acceptă. 

la pct. 1 Ministerul 

Justiţiei 

4.  sursa de publicare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005, indicată 

în proiectul hotărîrii 

Guvernului „(Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr. 18-21, art. 

109)” se va substitui cu textul 

„(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2005, 

nr. 129-131, art. 1072)” 

 

 

Se acceptă. 

la sbp. 1) Ministerul 

Justiţiei 

5.  cuvintele „în final” se vor 

exclude, completarea textului 

în finalul acestuia constituind 

regula generală 

 

 

Se acceptă. 

 

la titlul 

proiectului 

hotărîrii 

Guvernului 

Ministerul 

Justiţiei 

6.  Poziţia nr. 3 din Anexa nr. 

221 se modifică. Prin urmare, 

în titlul din proiectul hotărîrii 

Guvernului, cuvîntul 

„completărilor” va fi precedat 

de cuvintele „modificărilor 

şi”. 

 

 

Se acceptă. 
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la pct. 1 sbp. 

2) 

Ministerul 

Justiţiei 

7.  după textul „Anexa nr. 221” 

se va completa cu cuvintele 

„se modifică şi”. 

Nu se 

acceptă. 

Amendamen

tele în pct. 1 

sbp. 2) al 

proiectului 

sunt 

prezentate 

prin 

expunerea 

textului în 

redacţie 

nouă, ceea 

ce exclude 

utilizarea 

sintagmelor: 

„se 

modifică”, 

„se 

completează

” 

la titlul listei 

aprobate 

Ministerul 

Justiţiei 

8.  modificarea şi completarea 

propusă la Anexa nr. 221 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 351 

din 23 martie 2005 la poziţia 

nr. 2 şi nr. 3 nu este 

judicioasă în forma propusă, 

deoarece Anexa nr. 221 

reflectă situaţia la data de 

1 ianuarie 2007. În măsura în 

care se urmăreşte scopul de 

actualizare a listei aprobate, 

este necesară modificarea 

titlului acesteia prin 

excluderea cuvintelor 

„conform situaţiei de la 1 

ianuarie 2007”. 

 

 

Se acceptă. 

la pct. 2 Ministerul 

Justiţiei 

9.  Pct. 2 se va exclude din 

proiectul hotărîrii Guvernului, 

ca fiind inutil 

 

Se acceptă. 

 


