
Nota informativl
Ia proiectul hotlrf,rii de Guvern cu privire la transmiterea

unui bun imobil

1. Denumirea autorului qi, dupl caz) a participanfilor la elaborarea
proiectului

Proiectul hotdrdrii de Guvern cu privire la transmitere a unui bun imobil a
fost elaborat de cdtre Agentia NationalS pentru Siguranta Alimentelor.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalititile
urmirite

Proiectul hotdr6rii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil a
fost elaborat in scopul utilizdrii eficiente a bunurilor proprietate a statului, aflat in
administrarea Agenfiei Nafionale pentru Siguranla Alimentelor ((gestiunea

Direcliei Teritoriale pentru Siguranfa Alimentelor Edine! (curaza de acoperire ;i a
raionului Briceni)).

Astfel, proiectul a fost elaborat in temeiul art.8 alin.(2) din Legea

nr.52311999 cu privire la proprietatea publici a unitdlilor administrativ-teritoriale

care statueazd cd, transmiterea patrimoniului din proprietatea publicd a statului in

proprietatea publicd a unitdlii administrativ-teritoriale se face prin hotdrdre a

Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.

3. Descrierea gradului de compatibititate a prevederilor proiectului cu
lesislatia Uniunii Europene.

Proiectul dat nu constituie obiectul unei armonizdri a cadrului normativ
national cu cel al Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului $i eviden{ierea elementelor noi

Proiectul hotdr6rii de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil a
fost elaborat in temeiul prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.12112007

privind administrarea ;i deetatizarea proprietSlii publice, qi art.8 alin.(2) din Legea

rr.52311999 cu privire la proprietatea publicd aunitSlilor administrativ-teritoriale,

c6t ;i in contextul Deciziei Consiliului sdtesc Viiqoara, raionul Edine! nr.2l2 din

07 aprilie 2022,,Cu privire la acceptarea transmiterii in proprietate a unui bun

imobil" gi dispune transmiterea, cu acordul Consiliului respectiv, din proprietatea

statului, administrarea Agenliei Nafionale pentru Siguranla Alimentelor

((gestiunea Direcliei Teritoriale pentru Siguranla Alimentelor Edinel (cu raza de

acoperire qi a raionului Briceni)), in proprietatea satului Viiqoara, bunul imobil cu

numdrul cadastral 4151101.49.01, situat in satul Viiqoara, raionul Edine!.

Se menliondm cd, bunul respectiv, aflat in administrarea Agenliei

Nalionale pentru Siguranla Alimentelor, pe parcursul mai multor ani rdmdne a fi
un activ nefiilizat generdnd cheltuieli suplimentare pentru menlinerea, amenajarea

qi repararea acestuia. Totodati, drept consecinlE a neutilizdrii, precum gi datoritd

influen[ei factorilor naturali, are loc deteriorarea qi degradarea constantd a bunului



mentionat.

in contextul celor enunlate, finalitdlile urmdrite, prin elaborarea qi

aprobarea prezentului proiect sunt:

1. Scutirea Agenliei Nalionale pentru Siguranla Alimentelor de

intrefinerea bunurilor imobile neutilizate, care genereazd cheltuieli suplimentare

pentru menlinerea, artenajarea qi rcpararea acestora.

2. Transmiterea bunurilor din administrarea Agenliei Nalionale pentru

Siguranla Alimentelor ((gestiunea Direcliei Teritoriale pentru Siguranla
Alimentelor Edinel (cu ruza de acoperire qi a raionului Briceni)), in proprietatea
satului Viiqoara in vederea implementdrii proiectului social - Centrul de prestare a

serviciilor sociale pentru pdturile social vulnerabile.
Subsecvent se precizeazd c5, prin Decizianr.ZlT din 07 aprilie 2022 ,,Cu

privire la acceptarea transmiterii in proprietate a unui bun imobil", Consiliu1
sdtesc Viiqoara, qi-a exprimat acceptul in vederea receplionirii in proprietate qi

administrare a bunului indicat in proiectul de act normativ.
Concomitent se prevede cd, Agenlia Nalionald pentru Siguran{a

Alimentelor, in comun cu Consiliul sdtesc Viiqoara vor institui comisia de

transmitere qi vor asigura, in termen de 30 de zile, transmiterea bunului imobil
nominalizat,in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului
nr.90l 1201 5 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.l art. 2).

Totodatd, se propune excluderea bunului care urmeazd" a fi transmis in
proprietatea unitSlii administrativ-teritoriale men{ionate, din lista bunurilor
imobile, proprietate a statului, aflate in administrarea Agenliei Nalionale pentru
Siguranla Alimentelor, aprobatd prin Hotdr6rea Guvemului nr.35 t12005 cu privire
la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publicd a statului qi la
transmiterea unor bunuri imobile (anexa nr.l4t, pozilia 153).

5. Fundamentarea economico-financiarl
Implementarea prevederilor proiectului nu necesit6 cheltuieli financiare

suplimentare.

i .l

. Ca urnare a aprobdrii proiectului nu va fi necesard modificarea gi/sau

completarea altor acte normative.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenla in

procesul decizional, proiectul hotdr6rii este plasat pe pagina web oficiald a
Agen!ieiNa!iona1epentruSiguran!aAlimente1orM,|a



compartimentul,,,Transparenla decizionald", directoriul,,Anunluri de iniliere a

elabordrii deciziei", precum qi pe platforma guvernamentald

wil,-re,.p arti c_i p 
" 
gor.,.nr cl .

TotodatS, proiectul urmeazd" sb fie supus procedurii de avizare.

8. Constatirile expertizei anticorup{ie
Proiectul urmeazd. sd fie supus expertizei anticoruplie

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul de hotdr6re nu

nalionale cu legislalia Uniunii
expertizei de contabilitate.

conline norme privind
Europene, except6ndu-se

armonizarea legislaliei
astfel de la efectuarea

10. Constatirile exnertizei iuridice
Proiectul urmeazd, sd fie supus expertizei iuridice

11. Constatirile altor expertize
Proiectul nu conline prevederi de reglementare a activitdlii de intreprinzdtor

in sensul Legii nr.23512006 cu privire la principiile de bazd de reglementare a

activitSlii de intreprinzdtor. Astfel, nu este necesarS examinarea acestuia de cdtre
Grupul de lucru pentru reglementarea activitdlii de intreprinzdtor. De asemenea,
proiectul nu cade sub incidenfa altor expertize necesare de a fi efectuate in
conditiile Leeii rr.l00l20l7 cu privire la actele normative.
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