
Notă informativă 
la proiectul hotărârii de Guvern pentru completarea anexei nr.2211 a Hotărârii 

Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor  
imobile proprietate publică a statului și la transmiterea  

unor bunuri imobile 
 

1 Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
      Proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea anexei nr.2211 a 

Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 
imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile a 
fost elaborat de Ministerul Apărării 

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

       Proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea anexei nr.2211 a 
Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 a fost elaborat în vederea executării 
recomandărilor reflectate în Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 18 aprilie 
2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale 
Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018. 
      Ca urmare a controalelor efectuate de Curtea de Conturi a fost constatat 
faptul neînregitrării drepturilor patrimoniale asupra imobilelor administrate 
de Ministerul Apărării.  
      Astfel, proiectul are drept scop aprobarea listei bunurilor imobile, 
proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării, conform 
situaţiei de la 01 ianuarie 2019, care va servi drept temei pentru înregistrarea 
acestora în Registrul bunurilor imobile.  
      De asemenea, finalitatea proiectului rezidă în apărarea intereselor 
patrimoniale ale statului, în special a drepturilor de titular și reflectarea 
corectă a informației despre patrimoniul public.   

3       Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 
legislația Uniunii Europene 

       Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii 
Europene. 

4       Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 
      În contextul implementării recomandărilor Curții de Conturi, precum și 

pentru înregistrarea imobilelor administrate de Ministerul Apărării în 
Registrul bunurilor imobile, se propune completarea anexei 2211 Lista 
bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului 
Apărării aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu pozițiile 241-
743. 
    Ministerul Apărării a achiziționat servicii cadastrale la nivel de clădiri și 



încăperi izolate finalizate cu elaborarea dosarelor cadastralo - tehnice pentru 
construcțiile administrate de minister. Ulterior, în baza dosarelor menționate, 
au fost întocmite  Listele bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în 
administrarea Ministerului Apărării care, conform legislației in vigoare, au 
fost coordonate cu administrațiile publice locale pe al căror teritorii sunt 
situate imobilele. Astfel, următorul pas în procesul de înregistrare cadastrală a 
construcțiilor îl constituie promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru 
completarea anexei nr.2211 a Hotărârii Guvernului nr. 351/2005.   

5      Fundamentarea economico-financiară 
      Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice 
6      Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
      Implementarea prevederilor prezentului proiect nu va necesita modificarea 

altor acte normative 
7      Avizarea și consultarea publică a proiectului 
      Proiectul va fi publicat pentru consultări publice pe pagina web a 

Ministerului Apărării www.army.md 
8      Constatările expertizei anticorupție 
      Proiectul va fi supus expertizei anticorupție 
9      Constatările expertizei de compatibilitate 
      Nu este necesar 

10      Constatările expertizei juridice 
      Proiectul va fi supus expertizei juridice 

11      Constatările altor expertize 
      Nu este necesar 
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