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Cu privire la transmiterea şi schimbarea  
categoriei de destinaţie a unor terenuri 

------------------------------------------------------------ 
 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) şi a1), art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 
nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 
ulterioare, art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, art. 5 alin. (5) 
din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, 
art. 8 şi 71 din Codul funciar nr. 828/1991 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, Legii nr. 186/2014 

privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a 
unor sisteme centralizate de irigare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 310-312, art. 624), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Se transmit: 

1) din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (gestiunea Î.S. 
„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”) în administrarea Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (gestiunea Agenţiei „Apele 
Moldovei”), terenurile proprietate publică a statului, amplasate în extravilanul 
comunelor Zîrnești şi Cucoara, raionul Cahul, conform anexei nr. 1; 

 2) din administrarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în administrarea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (gestiunea Agenţiei 
„Apele Moldovei”), terenurile proprietate publică a statului, amplasate în 
extravilanul comunelor Zîrneşti și Cucoara, raionul Cahul, conform anexei nr. 2. 

 
2. Se acceptă transmiterea, în temeiul deciziilor consiliilor locale Zîrneşti 

şi Cucoara, raionul Cahul, din proprietatea publică a unităţilor administrativ-
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teritoriale Zîrneşti şi Cucoara, raionul Cahul, în proprietatea publică a statului, 
administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
(gestiunea Agenţiei „Apele Moldovei”) a terenurilor conform anexei nr. 3. 

 

 3. Se schimbă categoria de destinaţie a terenurilor menţionate la pct. 1 
subpct. 2) şi pct. 2, cu trecerea în categoria terenurilor fondului apelor, în scopul 
reabilitării sistemului centralizat de irigare Chircani-Zîrneşti. 

 

 4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în comun cu 
Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi consiliile 
locale Zîrneşti şi Cucoara, raionul Cahul, vor institui comisii de transmitere şi 
vor asigura transmiterea terenurilor, în termen de 30 de zile, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

 5. Controlul  asupra executării prezentei  hotărâri  se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 
 

 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea  Guvernului nr. 
 
 

LISTA  
terenurilor  proprietate publică a statului care se transmit din 

administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (gestiunea Î.S. „Staţiunea 
Tehnologică pentru Irigare Cahul”) în administrarea Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (gestiunea Agenţiei  

„Apele Moldovei”), amplasate în extravilanul comunelor  
Zîrneşti şi Cucoara, raionul Cahul 

 
Nr. 
crt. 

Numerele cadastrale Suprafaţa  
terenurilor (ha)   

Categoria 
terenurilor 

1. 1721102175 0,6569 Ale fondului apelor 

2. 1742103426 0,6208 Ale fondului apelor 

 Total 1,2777  
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea  Guvernului nr. 
 

LISTA  
terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru  în administrarea Ministerului 
Agriculturii  Dezvoltării Regionale şi Mediului (gestiunea Agenţiei  

„Apele Moldovei”) și a căror destinaţie se schimbă  
în categoria terenurilor fondului apelor 

 
Nr. 
crt. 

Numerele cadastrale  Suprafaţa  
terenurilor  (ha)   

Categoria terenurilor 

1. 1721102196 0,0049 Cu destinaţie agricolă 

2. 1721107624 0,0178 Cu destinaţie agricolă 

3. 1721107625 0,0102 Cu destinaţie agricolă 

4. 1721113228 0,0088 Cu destinaţie agricolă 

5. 1742102073 0,0155 Cu destinaţie agricolă 

6. 1742102074 0,0157 Cu destinaţie agricolă 

7. 1742102075 0,0177 Cu destinaţie agricolă 

8. 1742103458 0,0097 Cu destinaţie agricolă 

9. 6443318368 0,4940 Cu destinaţie agricolă 

 Total 0,5943  
 

 

  



6 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\5266\5266-redactat-ro.docx 

Anexa nr. 3 

la Hotărârea  Guvernului nr. 
 

LISTA  
terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  

care se transmit în proprietatea publică a statului, administrarea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (gestiunea 

Agenţiei „Apele Moldovei”), și a căror destinaţie se schimbă  
în categoria terenurilor fondului apelor 

 

Nr. 
crt. 

Numerele 
cadastrale 

Suprafaţa 
terenurilor (ha) 

Categoria terenurilor 

a)  Terenuri amplasate în extravilanul comunei Zîrneşti, raionul Cahul 
(conform Deciziei  Consiliului  comunei Zîrneşti, raionul Cahul, nr. 07/12 din 

26 decembrie 2018) 

1. 1742102076 0,0228 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
2. 1742102077 0,0064 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
3. 1742102078 0,0059 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
4. 1742102079 0,0226 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
5. 1742103459 0,0818 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
6. 1742101001 0,0081 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
7. 1742103460 0,0228 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
8. 1742103461 0,0121 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
9. 1742103462 0,0217 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
10. 1742103463 0,0225 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
11. 1742103464 0,0225 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 

 Total a) 0,2492  
b)  Terenuri amplasate în extravilanul comunei Cucoara, raionul Cahul 
(conform Deciziei Consiliului  comunei Cucoara, raionul Cahul, nr. 01/04 din 

15 ianuarie 2019) 

1. 1721102201 0,0273 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
2. 1721101004 0,0086 Ale fondului forestier 

3. 1721102202 0,0246 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
4. 1721107628 0,0050 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
5. 1721107629 0,0071 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
6. 1721113231 0,0132 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
7. 1721113232 0,0239 Cu destinaţie agricolă (păşuni) 
 Total  b) 0,1097  
 Total general 0,3589  

 
 



Nota informativi
la proiectul hotiririi Guvernului,,Cu privire la transmiterea qi schimbarea

categoriei de destina{ie a unor terenuri"o in scopul reabilitirii sistemului centralizat

de irigare Chircani-Zirneqti, amplasate in extravilanul comunelor Zirneqti 9i

Cucoara. raionul Cahul, cu nr. unic 12lARFCl2020,

i. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului:

Proiectul hotdririi Guvernului ,,Cu privire la transmiterea gi schimbarea categoriei de destinalie a

unor terenuri", este elaborat de Agenlia Relalii Funciare gi Cadastru, avind suportul procesului-

verbal nr. 2 din 28.11.2019 (se anexeazd).

Z ConOitiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalit[{ile urmlrite:

in conformitate cu prevederile Acordului Compact, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.

125 din 18 iunie 20l0,in perioada anilor 2010-2015, au fost reconstruite 10 sisteme centralizate de

irigare, cu o suprafald totald de 15,50 hectare, printre care: Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Cognifa,

Rogcani, Puhdceni, Blindeqti, Grozegti, Leova Sud qi Chircani-Zirnegti.

Lucrarile de reabilitare a sistemelor nominalizate au fost declarate de utilitate publicd de interes

nalional, prin Legea nr. I 86/2014. La moment terenurile din cadrul a 9 din cele 10 sisteme reabilitate

au fost delimitate 9i inregistrate drept proprietatea publicl a statului, iar atribuliile de gestionare a

acestora au revenit Agen{iei ,,Apele Moldovei", in corespundere cu prevederile Legii nr' 17112010 cu

privire la asocialiile utilizatorilor de apd pentru irigalii gi Hotdririi Guvernului nr. 198/2013 pentru

aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare in folosinld gratuitd

(comodat) citre asocialiile utilizatorilor de apd pentru iriga{ii.

in cazul celui de-al l0 sistem centralizat de irigare - Chircani-Zimegti (SCI ,,Chircani-

Zirnegti"), lucrdrile de reconstruclie au continuat gi in perioada post-Compact, fiind finalizate in anul

2018. Respectiv, Agenlia,,Apele Moldovei", cu suportul LP.,,Fondul de Dezvoltare Durabild

Moldova", a iniliat procesul de delimitare, formare gi inregistrare in Registrul de Stat a bunurilor

imobile a terenurilor aferente celor l5 stalii modulare de pompare a apei pentru irigare;i 2 statii

modulare pentru desecare din cadrul acestui sistem. Dosarele tehnice privind delimitarea in mod

selectiv a terenurilor aferente staliilor de pompare au fost intocmite de I.S. ,,Institutul de Proiectdri

pentru Organizarea Teritoriului". La moment obiectivele din cadrul SCI ,,Chircani-Zirnegti" sunt

amplasate atit pe terenuri proprietate pqblicd a statului (administrarea/gestiunea Agenliei Proprietdlii

Publice, i.S. ,,Staliunea Tehnologicd pentru irigare Cahul" 9i Agenliei ,,Apele Moldovei"), cit 9i

terenuri proprietate publica a unitdlilor administrativ-teritoriale (comunele Cucoara ;i Zirnegti,

raionul Cahul). Transmiterea terenurilor vizate in gestiunea Agenliei ,,Apele Moldovei" va permite

finalizarea procesului de formare gi inregistrare a drepturilor asupra terenurilor aferente obiectivelor

din cadrul SCI ,,Chircani-Zimegti". De asemenea, Agenlia ,,Apele Moldovei" va avea dreptul legal

pentru realizarea transferului efectiv al managementului sistemului reabilitat cdtre Asocialia

Utilizatorilor de Apd pentru Irigare ,,Chircani-Zirnegti" (AUAI ,,Chircani-Zirnegti"), in conformitate

cu angajamentele asumate prin Acordul.Compact. Totodat[, trebuie s5 men]iondm c[ aprobarea

transmiterii terenurilor in gestiunea Agenliei ,,Apele Moldovei" va contribui la crearea condiliilor

necesare pentru realizarca recomanddrii 4.2.1 din Raportul auditului performanlei ,,Sunt gestionate in

mod eficient gi eficace investiliile in cadrul Proiectului ,,Tranzilia la Agricultura Performant6", prin

aplicarea mecanismelor existente", aprobat prin Hotdrirea Curliide Conturi nt.17 din 2 aprilie 2019.

Pentru intocmirea materialelor privind transmiterea gi schimbarea categoriei de destinalie a

terenurilor agricole si silvice amplasate in hotarele unitafii administrativ-teritoriale Cucoara, raionul

Cahul, de catre specialigtii Institutului de Proiectdri pentru Organizarca Teritoriului a fost elaborat

planul pedologic. Conform extrasului pedologic, pe sectoarele de teren, au fost evidenfiate o varietate

de sol aluvial itratificat luto-nisipos salinizat slab. Nota de bonitate medie ponderatd a solului vaiazd

de la 38-72 puncte. Totodatd, nota medie ponderatd de bonitate a solului pe sectorul de teren cu nr.



cadastral 1721101004 cu suprafafa de 0,0086 ha din fondul forestier (Cucoara, Cahul) este egal6 cu

40 puncte.

In acelagi context qi pe terenurile agricole amplasate in hotarele unitdtii administrativ-teritoriale
Zirnegti, raionul Cahul, au fost eviden{iate o varietate de sol aluvial stratificat luto-nisipos salinizat
slab. Nota de bonitate medie ponderatd a solului variazd de la 5 1-85 puncte.

Lucrdrile de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare au fost declarate de utilitate publicd

de interes nalional, prin Legea nr.18612014.

Conform art. 12 pct.4 din Legea nr. 1308/1997 privind prelul normativ qi modul de vinzare-
cumpdrare a pdmintului, pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor de uz
public, nu se compenseazd.

Lucrdrile menfionate au fost investigate gi evaluate, de cdtre comisia de evaluare, in
componen{a specialigtilor din domeniu, cu intocmirea proceselor-verbale din 20.12.2018 (4),

coordonate prin: decizia consiliului local Cucoara, raionul Cahul nr.0l/04 din 15 ianuarie 2019,

consiliului local Zirneqti, prin Decizia nr. 07112 din 26 decembrie 2018, avizul Inspectoratului pentru

Proteclia Mediului nr. 1452 din 30.12.2019 (anexate in dosarul cadastral).

Intru linerea corectd a datelor Cadastrului funciar, schimbarea destinatiei terenurilor se

ajusteazd conform Hotdr6rii nr.728 dinl20l4 privind aprobarea Listei corpurilor de apd de suprafalS,

a zonelor gi a fhgiilor de protecfie, precum qi a Listei construcliilor hidrotehnice gestionate de

autoritatea administrativd de gestionare a apelor, care pe viitor fiind date ?n exploatare vor fi incluse

in modul stabilit in aceastd listd. De asemenea, conform prevederilor Legii 44011992 privind figiile
riverane si cele de protective, terenurile date urmau sa fie inregistrate in categoria fondului apelor, iar

odatd cu aprobarea prezentei hotdrdri vor fi operate gi ajustate corect categoria de destinalie a

terenurilor.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea legisla{iei
na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene.
Nu este cazul.

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi
Prezentul proiect de hotdrire prevede:

l. Transmiterea:

l) din administrarea Agenfiei ProprietSlii Publice (gestiunea i.S. ,,Staliunea Tehnologicd pentru

Irigare Cahul") in administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale gi Mediului
(gestiunea Agenliei ,,Apele Moldovei"), terenurile proprietate publicd a statului, amplasate in
extravilanul comunelor Zirnesti gi Cucoara, raionul Cahul, conform anexei nr. l;

2) din administrarea Agenliei Relalii Funciare gi Cadastru in administrarea Ministerului
Agriculturii, Dezvolt[rii Regionale 9i Mediului (gestiunea Agen]iei ,,Apele Moldovei"), terenurile
proprietate publicd a statului, amplasate in extravilanul comunelor Zirnegti gi Cucoara, raionul Cahul,

conform anexei nr. 2;

2. Se acceptd transmiterea in temeiul deciziilor Consiliilor locale Zirnegti gi Cucoara, raionul
Cahul din proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale Cucoara qi Zirnegti, raionul Cahul
in proprietatea publicd a statului, administrarea Ministerului Agriculturii, DezvoltArii Regionale gi

Mediului (gestiunea. Agenliei ,,Apele Moldovei") a terenurilor conform anexei nr. 3.

3. Se schimbd categoria de destinalie a terenurilor menfionate la pct. l. sbp. 2) gi pct.2, cu

trecerea in categoria terenurilor fondului apelor, in scopul reabilitdrii sistemului centralizat de irigare
Chircani-Zirnegti, amplasate in extravilanul comunelor Zimeqti gi Cucoara, raionul Cahul.

4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale gi Mediului in comun cu Agenlia ProprietSlii
Publice, Agenlia Relalii Funciare gi Cadastru gi consiliile locale Zinegti 9i Cucoara, raionul Cahul
vor institui comisii de transmitere gi vor asigura transmiterea terenurilor, in termen de o lund, in
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publica, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 90112015.



5. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea prezentului proiect de Hotdrire de Guvern nu presupune cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de hotdrire nu necesitd la moment modificarea altor acte normative.

7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului
AgenJia Relalii Funciare gi Cadastru, conform prevederilor pct. 177 din Regulamentul Guvernului
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 61012018 a publicat Anunlul privind iniliativa de elaborare gi

consultarea publicl a proiectului de hotdr?re a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea qi schimbarea
categoriei de destinalie a unor terenuri", in scopul reabilitdrii sistemului centralizat de irigare
Chircani-Zirnegti, amplasate in extravilanul comunelor Zirnegti gi Cucoara, raionul Cahul, incep6nd

cu perioada de la 02.01-17.01.2020.

Totodatd, proiectul a fost supus consultdrii publice, conform art. 32 din Legea nr. 100/201 7 cu privire
la actele normative, fiind plasat pe pagina web a Agenliei Relalii Funciare gi Cadastru:

www.arfc.gov.md,la compartimentul: Transparenla decizionald - proiecte de acte administrative cu

caracter individual.

8. Constatlrile expertizei anticorup{ie
Proiectul a fost supus expertizei anticoruptie, conform arI.35 din Legea 10012017 .

9. Consultirile expertizei de compatibilitate.

Proiectul nu are ca scop armonizarea leeislatiei nationale cu lesislatia Uniunii Eurooene.

10. Constatlrile expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei iuridice, conform art.37 din Legea 10012017.

11. Consultlrile altor expertize
Proiectul nu conline prevederi de reglementare a activitdtii de intreprinzdtor in sensul Legii nr.

23512006 cu privire la principiile de bazd de reglementare a activitdlii de intreprinzdtor, astfel

decazAnd necesitatea examindrii acestuia de cdtre Grupul de lucru pentru reglementarea activitAfii de

intreprinzdtor. Proiectul nu con{ine factori de risc, care pot genera aparilia riscurilor de corupfie. De

asemenea, proiectul nu cade sub incidenla altor expertize necesare a fi efectuate in condiliile Legii nr.

100t20r7.

Director general adjunct $tefan CRIGAN

Ex. Elena Becu

Tel.0 22 881 271


