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Ministerul Finanţelor

Prin prezenta, remitem spre examinare şi avizare proiectul hotărîrii de guvern Cu
privire la construcţia unui bloc locativ pentru oamenii de cultură.
Proiectul hotărîrii şi nota informativă pot fi accesate pe pagina web a Ministerului
Culturii: www.mc.gov.md, compartimentul „Transparenţa în procesul decizional”.

Boris FOCŞA
Ministru

Anexă-2 file.

Ex. Aliona Strîmbeanu
Tel. 23-39-55

Proiect

Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
nr. __________din _______________ 2012
Cu privire la construcţia unui bloc locativ pentru oamenii de cultură
În conformitate cu prevederile art.8 din Codul funciar nr.828-XII din 25decembrie 1991
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu
modificările şi completările ulterioare, art.12 pct.l) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990
cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(4) din Legea
nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), art.6 din Legea
nr.l21-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se schimbă destinaţia terenului de 0.955 ha, cu nr. cadastral 0100101830, din str.
Hristo Botev 4, aflat în folosinţa Ministerului Culturii, repartizat pentru construcţia
complexului de studii a Colegiului Naţional de Coregrafie în teren destinat construcţiei
unui bloc locativ pentru oamenii de cultură.
2. Se acceptă propunerea Ministerului Culturii privind anunţarea unei licitaţii publice
privind identificarea potenţialului investitor, în scopul proiectării şi construcţiei unui bloc
locativ pentru oamenii de cultură care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai.
4. . Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura, în baza acestui teren, formarea unui
bun imobil separat, precum şi modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu
prevederile prezentei hotărîri.
5.. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.670 din 19.06.2006, cu privire la construcţia
complexului de studii al Colegiului Naţional de Coregrafie.
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Notă informativă
la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la construcţia unui bloc locativ pentru
oamenii de cultură
Ministerul Culturii a iniţiat şi a elaborat prezentul proiect de Hotărîre în speranţa
asigurării cu spaţiu locativ a personalului artistic, în special a tinerilor specialişti.
Problema spaţiului locativ rămîne a fi una destul de acută, în special pentru oamenii de
creaţie. Aceştia, din cauza costurilor mari la chirie şi a salariilor mizere, sunt nevoiţi să
trăiască în condiţii inumane: fie prin cabinele teatrelor, la rude sau prin cămine. Cei mai
mulţi dintre ei aleg calea străinătăţilor în căutarea unor surse de venit mai mari, de cele
mai dese ori în scopul procurării de locuinţe. Astfel, domeniul cultural din Republica
Moldova duce lipsă de cadre tinere, cu viziuni artistice noi.
De mai bine de 20 de ani pentru oamenii de creaţie nu s-a construit niciun bloc
locativ. Mai mult decît atît, în adresa Ministerului parvin zeci de scrisori din partea
artiştilor care solicită spaţiu locativ.
Potrivit scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 11-09/1411 din 11 iulie 2012, în
cadrul Bugetar pe termen Mediu pe anii 2013-2015 Ministerului Culturii pentru anul
2013 pentru finanţarea investiţilor capitale sunt prevăzute 8,2 mln. Lei şi divizarea
alocaţiilor pe obiecte se va efectua de către ministerul nominalizat, ţinîndu-se cont de
principiul de bază de selectare a obiectelor pentru programul investiţional anual –
includerea (în mod prioritar) a obiectelor aflate în proces de restaurare sau reconstrucţie.
Pornind de la aceasta, deoarece în prezent la un şir de edificii din domeniul culturii nu
sunt finalizate lucrările de restaurare, Ministerul Finanţelor nu poate să susţină demararea
lucrărilor de construcţie a unui obiect nou. Mai mult decît atît, în condiţiile bugetului
auster şi a lipsei surselor suplimentare de venituri, cînd se poate constata că, atît pe
termen scurt, cît şi pe termen lung, bugetul de stat nu va dispune de mijloace pentru
construcţia unui nou complex de studii (costul estimativ al lucrărilor este de cca 80,0 lei),
Ministerul Finanţelor nu poate să-şi asume responsabilitatea pentru efectuarea unor
cheltuieli suplimentare în anii viitori.
În acest context, Ministerul Culturii consideră oportun schimbarea destinaţiei
terenului de 0.955 ha, cu nr.cadastral 0100101830, din str. Hristo Botev 4, care, în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 19.06.2006 urma să fie utilizat pentru
construcţia unui complex de studii al Colegiului Naţional de Coregrafie. Dat fiind faptul
că pînă în prezent lucrările asupra acestui edificiu nu au fost demarate, iar Ministerul
Finanţelor nu a alocat fonduri în acest scop, aşa cum prevede Hotărîrea, Ministerul vine
cu iniţiativa de a utiliza terenul în scopul construirii unui bloc locativ pentru oamenii din
domeniul culturii, organizînd un concurs de proiecte investiţionale. Astfel ar fi satisfăcută
cererea existentă la momentul actual, prin oferirea posibilităţii achiziţionării de locuinţe
pentru oamenii din sfera culturii la preţuri avantajoase.

Boris FOCŞA
Ministru

