Proiect

HoTAniREnr.
din

2018

Cu privire la aprobarea completirilor ce se opereazd in Hotirirea Guvernului
nr.351 din 23 martie 2005

in temeiul Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie
1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,l998, nr.44-46, art.3 18), cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

Guvernul HOTARAgTE:
Pozilia nr. 2 din Anex a nr. 22t la Hotdrirea Guvernului nr. 3 5 I din 23 martie
2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21 , dft.109), cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, se completeazd la final cu trei alineate noi
avind urmdtorul conlinut:
|.

Constructie subteran6
Rezervor
Rezervor

43011

50.21r
63,611

2. Modifiearea documentafiei cadastrale

va

fi asiguratd de cbtre titularul

de

drept in conformitate cu prevederile prezentei hotdriri gi in modul stabilit de lege.

Prim-ministru

Pavel FILIP

Contrasemneaz6:

Ministrul economiei
gi infrastrudturii

Chiril Gaburici

Ministrul finanlelor

Octavian Arma;u

NOTA INFORMATIVA
la proiectul

,,Cu privire la aprobarea completlrilor ce se opereazdin
Hotirirea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005"

hot[ririi Guvernului

/
urmdrite
Condiliile ce au impus elaborsres proiectului tle uct normativ ;iiinalitdlile

l.

in temeiul sintezei constatdrilor gi concluziilor ac{iunilor de audit consemnate in Raportul
de cdtre
auditului situaliilor financiare consolidate ale Agentiei Rezerve Materiale, intocmit
asupra unor bunuri
Curtea de Conturi, a fost recomandatd inregistrarea drepturilor patrimoniale

imobile, neinregistrate la moment dupd Combinatul ,,Liman"'

normativ in
Urmare a celor menlionate, se impune aducerea in concordanfd cu cadrul
Rezerve
listei bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate in administrarea Agenliei

vigoare a

Materiale, conform Hotaririi Guvernului nr. 351 din23 martie 2005.
2,

principalele prevecleri, locul actului in sistemul de acte normative, evidenlierea elementelor

noi
prezentul proiect va actualiza prevederile anexei nr.22t la Hot6rirea Guvernului nr' 351
aflate in administrarea
din23 martie 2005, anume, lista bunurilor imobile, proprietate a statului,
consemnate in
AgenJiei Rezerve Materiale. Acest fapt va permite indeplinirea recomanddrilor
intocmit de
Raportul auditului situaliilor financiare consolidate ale AgenJiei Rezerve Materiale,
patrimoniale ale
cdtre curtea de conturi, constituind temei pentru inregistrarea drepturilor
izolate
Combinatul ,,Liman" asupra construc{iei subterane (cu suprafala la sol/suprafa\aincdperii
incdperii izolate de
de 430 m2, avind un singur nivel), rezervorului (cu suprafala la sol/suprafala
incdperii izolate de 63,6
50,2 m2,cu un singur nivel) gi rezervorului (cu suprafala la sol/suprafala

m', cu un singur nivel)'
3. F untlamentar

e

a

eco

no

mico-Jinanciar d

suplimentare 9i
Implementarea prevederilor proiectului nu necesitd cheltuieli financiare
fiind deja efectiv
alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, bunurile menJionate
proiectul avind menirea de a
de{inute de cdtre Combinatul ,,Liman", fiind transmise anterior,
a drepturilor
constitui temei juridic pentru anumite acfiuni standard de inregistrare cadastrald

patrimoniale asupra acestor bunuri.
actelor
Modul cle incorporare a proiQectului in sistemul actelor normative in vigoare,
normalive care trebuie elaborate sau moclfficate

4.

-1.

:,--t
Drept unnare a aprob6rii prezentului proiect nu va fi necesard modificarea gi completarea
altor acte normative.
5.

Avizarea Si coordonarea proiectului

in

scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239-XYI

din 13 noiembrie 2008 privind

transparenla in procesul decizional, anunlul privind inilierea procesului de elaborare a proiectului

hotdrdrii Guvemului cu privire la modificarea Hotdririi Guvernului w, 972 din 1 1.09.2001 a fost
plasat pe pagina web a Agenliei Rezerve Materiale (directoriul ,,Transparenla decizional6",
compartimentul,,Consultdri publice").

Larisa GONCEAR

Director general

2

