
Anexă 

 
Informația privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 78 din 24.12.2020 

„Privind raportul auditului conformității asupra privatizării încăperilor nelocuibile” 
 

Nr. 
d/o 

Entitatea/persoa
na responsabilă 

Conținutul 
cerinței/recomand

ării 

Acțiuni întreprinse de către 
entitate 

Comentarii/concluzii 

1 Primăria 
mun.Chișinău; 
Direcția generală 
economie, comerț 
și turism (în 
continuare 
DGECT) 

2.5. Pentru 

informare și 

asigurarea 

implementării 

recomandărilor 

din Raportul de 

audit 

2.5.1. Elaborarea și aprobarea 
planului de acțiuni privind 
implementarea recomandărilor 
în vederea executării Hotărârii 
Curții de Conturi nr. 78/2020; 
2.5.1. Informarea conform 
prevederilor Hotărârii Curții de 
Conturi nr. 78/2020 și a 
dispoziției Primarului general 
nr. 156-d „Cu privire la unele 
aspecte ce țin de organizarea 
procesului de implementarea a 
cerințelor și recomandărilor 
Curții de Conturi” ; 
2.5.3. Includerea în Planul 
anual de acțiuni al DGECT a 
acțiunii cu nr. 11.5.8 
“Asigurarea îndeplinirii 
recomandărilor de audit”. 

Planul de acțiuni aprobat de către 
viceprimarul de ramură (se anexează). 
Informația prezentată către Direcția 
audit intern până la data de 
15.04.2021. 
Planul de acțiuni DGECT aprobat de 
viceprimarul de ramură. 

2 DGECT 
Comisia 

2.1. Respectarea 

prevederilor Legii 

2.1.1. Aplicarea și controlul 
strict de către specialiștii 

Este de menționat că, art. 77 din 
Legea nr.436 din 28.12.2006 privind 



municipală pentru 
privatizarea 
încăperilor 
nelocuibile, date 
în locațiune 

nr.436 din 

28.12.2006 privind 

administrația 

publică locală prin 

prisma art. 77 alin. 

(5), care 

reglementează 

înstrăinarea, 

concesionarea, 

darea în arendă 

ori în locațiune a 

bunurilor 

proprietatea a 

unității 

administrativ-

teritoriale prin 

licitație publică, 

organizată în 

condițiile legii, cu 

excepția cazurilor 

stabilite expres 

prin lege și 

neadmiterea 

ratării posibile de 

venituri la buget 

responsabili a prevederilor 
normative care reglementează 
procesul de administrare și 
deetatizare a proprietății 
publice a unității administrativ-
teritoriale a municipiului 
Chișinău; 
2.1.2. Includerea în fișa 
postului a specialistului 
responsabil unor sarcini privind 
evaluarea cunoașterii cadrului 
normativ din domeniul; 
2.1.3. Desfășurarea procesului 
de privatizare a încăperilor 
nelocuibile în strictă 
concordanță cu prevederile 
actualizate ale cadrului 
normativ aplicabil. 
 

administrația publică locală, a fost 
expus în altă redacție și în 
conformitate cu Legea nr.266 din 
23.11.2018 pentru modificarea Legii 
nr. 436/2006, alin. (5) nu se regăsește 
în redacție nouă. 
Privatizarea încăperilor nelocuibile se 
efectuează în conformitate cu art. 50 
din Legea nr. 121 din 04.05.2007 
privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice, Hotărârea 
Guvernului nr.468 din 25.03.2008 
“Cu privire la privatizarea încăperilor 
nelocuibile date în locațiune” și 
decizia CMC nr.3/9 din 29.10.1015 
“Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Comisiei pentru 
privatizarea încăperilor nelocuibile, 
proprietate municipală, date în 
locațiune și constituirea Comisiei 
pentru privatizarea încăperilor 
nelocuibile, proprietate municipală, 
date în locațiune”. 
Întru respectarea prevederilor 
normative, care reglementează 
procesul de administrare și deetatizare 
a proprietății publice a unității 
administrativ-teritoriale a 
municipiului Chișinău, Consiliul 
municipal Chișinău a adoptat decizia 



CMC nr. 10/7 din 09.10.2017, 
conform căreia a fost aprobat 
Regulamentul privind licitațiile pentru 
obținerea dreptului de locațiune a 
încăperilor cu altă destinație decât ce 
locativă, proprietatea autorității 
publice locale a municipiului 
Chișinău. Ulterior, prin decizia 
Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 
din 04.10.2018 a fost aprobat 
contractul privind organizarea și 
desfășurarea licitațiilor pentru 
obținerea dreptului de locațiune. 
Astfel, începând cu 12.10.2018 (data 
semnării contractului) darea în 
locațiune a încăperilor nelocuibile se 
efectuează numai prin intermediul 
licitațiilor publice.  
Luând în considerație cele expuse, 
începând cu anul 2019, desfășurarea 
procesului de privatizare a încăperilor 
nelocuibile, date în locațiune se 
efectuează în strictă concordanță cu 
prevederile legii, respectând 
principiile transparenței și legalității. 

3 DGECT 
Comisia 
municipală pentru 
privatizarea 

2.2. Analiza și 

evaluarea 

realizării conforme 

a atribuțiilor 

2.2.1.Depunerea obligatorie de 
către membrii Comisiei a 
declarațiilor privind 
imparțialitatea în procesul 

Comisia pentru privatizarea 
încăperilor nelocuibile este instituită 
în scopul desfășurării și supravegherii 
procesului de privatizare a încăperilor 



încăperilor 
nelocuibile, date 
în locațiune 

membrilor 

Comisiei la 

privatizarea 

încăperilor 

nelocuibile, 

specialiști în 

domeniul de 

analiză și evaluare 

a prețului de piață 

(pct.4.1.2 din 

Raport) 

decizional; 
2.2.2. Includerea în fișa 
postului a specialistului 
responsabil sarcinii privind 
examinarea minuțioasă a 
dosarelor prezentate, în special 
a raportului de evaluare, 
contractat de potențialul 
cumpărător; 
2.2.3. În cazul apariției dubiilor 
privind reflectarea în raportul 
prezentat de beneficiar a valorii 
de piața veridice, solicitarea 
perfectării de către un evaluator 
licențiat, contractat de către 
DGECT prin procedura 
achizițiilor publice, a raportului 
de evaluare repetat; 
2.2.4.Evaluarea performanțelor 
profesionale a  funcționarilor 
publici stabilite în fișa postului 
și obiectivele anuale, în special 
indicatorilor aferente activității 
în cadrul Comisiei municipale 
de privatizare a încăperilor 
nelocuibile, date în locațiune. 

nelocuibile proprietate municipală, 
care sunt date în locațiune de către 
Consiliul municipal Chișinău. 
În executarea atribuțiilor sale, 
membrul Comisiei este independent, 
imparțial și se supune numai legii, 
asumându-și decizii conform intimei 
sale convingeri. În acest sens fiecare 
membru al Comisiei depune 
declarație privind imparțialitatea în 
procesul decizional.  
În urma discuțiilor efectuate în cadrul 
ședinței Comisiei municipale din 
18.08.2020, în scopul diminuării 
riscului în cazul înstrăinării bunului 
municipal la preț redus și ca rezultat 
neîncasarea venitului corespunzător în 
bugetul municipiului, Comisia a 
decis: împuternicirea executivului în 
vederea achiziționării serviciilor de 
evaluare a încăperilor nelocuibile în 
cazul apariției unor dubii sau 
neclarități în procesul de examinare a 
raportului de evaluare a încăperilor 
nelocuibile solicitate pentru 
privatizare.  
Astfel, pe parcursul anilor 2020 - 
2021 au fost achiziționate prin 
contracte de achiziționarea serviciilor  
privind  evaluarea (reevaluarea) 



bunurilor imobile. Pentru anul 2020 
au fost efectuate evaluări repetate 
pentru 9 încăperi nelocuibile solicitate 
pentru privatizare. Ca rezultat, 
rapoartele de evaluare ale Camerei de 
Comerț și Industriei a RM au fost 
prezentate în cadrul ședinței Comisiei 
municipale pentru privatizarea 
încăperilor nelocuibile, unde au fost 
luate deciziile respective. 

4 DGECT 2.3. Analiza 

documentelor 

necesare pentru 

dosarele de 

privatizare a 

încăperilor 

nelocuibile 

(pct.4.1.2 din 

Raport) 

2.3.1 Elaborarea cheek listului 
privind setul de acte necesar a fi 
depus pentru procedura de 
privatizare a încăperilor 
nelocuibile, date în locațiune; 
2.3.2. Controlul asupra 
respectării a condițiilor 
obligatorii prevăzute de cadrul 
normativ, în special: 
- primirea și înregistrarea 
cererii de privatizare a 
încăperilor nelocuibile de la 
locatari care se află în relații 
contractuale de locațiune cu 
Consiliul municipal cel puțin 6 
luni; 
- raportul de evaluare a 

În scopul reglementării perioadelor 
exacte la depunerea setului de 
documente pentru privatizarea 
încăperilor nelocuibile date în 
locațiune, Consiliul municipal 
Chișinău prin decizia nr. 13/25 din 
06.08.2020, a stabilit următoarele 
condiții: 
- primirea și înregistrarea cererii de 
privatizare a încăperilor nelocuibile 
de la locatari care se află în relații 
contractuale de locațiune cu Consiliul 
municipal cel puțin 6 luni; 
- raportul de evaluare a încăperii, 
întocmit de către experți licențiați în 
domeniu, perfectat cel puțin 30 de zile 
până la data depunerii cererii pentru 
privatizare; 



încăperii, întocmit de către 
experți licențiați în domeniu, 
perfectat cel puțin 30 de zile 
până la data depunerii cererii 
pentru privatizare; 
- actul de examinare a 
încăperilor nelocuibile date în 
locațiune, întocmit de locator 
conform situației de până la o 
lună de zile înainte de data 
depunerii cererii de privatizare;  
2.3.3. Acceptarea și includerea 
în ordinea de zi a Comisiei 
municipale de privatizare a 
încăperilor nelocuibile, date în 
locațiune doar a dosarelor 
complete și conforme 
prevederilor și cerințelor 
cadrului normativ aplicabil. 

- actul de examinare a încăperilor 
nelocuibile date în locațiune, întocmit 
de locator conform situației de până la 
o lună de zile înainte de data 
depunerii cererii de privatizare;  
Ca urmare a fost elaborat un cheek list 
privind setul de acte necesar a fi 
depus pentru procedura de privatizare 
a încăperilor nelocuibile, date în 
locațiune, care se eliberează 
solicitantului la inițierea procedurii de 
privatizare. 
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