
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul  hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri 
Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

Ministerul 

Finanțelor 

Aviz nr. 07/4-

04/100/236 din 

28.02.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 
 

Agenția 

Proprietății 

Publice 

Aviz nr. 05-04-

1038 din 

02.03.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

În pct. 2 din Nota informativă la proiectul 

hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea 

unor bunuri, urmează să fie stipulată prevederea 

că terenul cu nr. cadastral 8537201.103, 

suprafața de 0,3943 ha, este intabulat în 

Registrul bunurilor imobile ca proprietate a 

administrației publice locale în baza Legii nr. 

981/2000, care prin Hotărârea Curții 

Constituționale nr. 12 din 21.04.2005 este 

declarată neconstituțională. Respectiv, terenul 

prenotat urmare transmiterii bunurilor imobile 

din proprietatea publică a statului în proprietatea 

publică a administrației publice locale va fi 

supus delimitării în modul stabilit. 

Se acceptă 

Nota informativă s-a 

completat conform 

propunerii. 

 

Agenția 

Servicii Publice 
Aviz nr. 

01/1688 din 

06.03.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

Aviz nr. 36/01-

06/160 din 

27.02.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri  

 
-  

Ministerul 

Justiției 

Expertiza 

juridică nr. 

04/2163 din 

02.03.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Atragem atenția că, pct. 3 este inutil pentru 

soluția juridică propusă prin proiect, organul 

înregistrării de stat fiind obligat să examineze 

cererea de modificare a datelor din cadastrul 

bunurilor imobile în conformitate cu legislația. 

Se acceptă 

Punctul 3 din proiect 

care prevedea că 

„Instituţia publică 

„Agenţia Servicii 

Publice”, la solicitarea 

titularului de drept, va 



efectua modificarea 

documentaţiei 

cadastrale în 

conformitate cu 

prevederile prezentei 

hotărâri” s-a exclus. 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Raport de 

expertiză 

anticorupție nr. 

EHG20/6438 

din 27.03.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

 


