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Cu privire la transmiterea unei porțiuni de teren în superficie 

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

 

În temeiul art. 443 alin. (2) și art. 444 alin. (1) din Codul civil al 

Republicii Moldova din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) 

lit. g1) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă transmiterea în superficie Societății cu Răspundere Limitată 

„Grand Oil” a unei porțiuni de teren cu suprafața de 0,2498 ha din terenul cu 

numărul cadastral 0100308003, proprietate publică a statului, domeniu public, 

aflat în folosinţa Societății pe Acțiuni „Termoelectrica”, situat în mun. Chişinău, 

str. Meșterul Manole, 3, aferent construcției, proprietate privată a Societății cu 

Răspundere Limitată „Grand Oil”. 

 

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura transmiterea în  

superficie a porțiunii de teren menţionat la pct.1 prin încheierea contractului de 

superficie dintre Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica” și Societatea cu 

Răspundere Limitată „Grand Oil” şi monitorizarea procesului de executare a 

contractului de superficie şi modului de utilizare a terenului transmis în 

superficie. 

 

3. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va asigura constituirea comisiei 

de transmitere, precum şi transmiterea terenului specificat la pct.1 în superficie, 

în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile legislaţia în vigoare. 

 

4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura calcularea plății de 

superficie a terenului menţionat în pct.1. 
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5. Agenţia Servicii Publice, la solicitarea titularului de drept, va asigura 

modificările datelor în registrul bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului 

cu privire la transm iterea unei porţiuni de teren în superficie

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transm iterea unei porţiuni de teren 

în superficie a fost elaborat în temeiul art.2 alin.6) din Legea nr.91-XVI din 05 aprilie 

2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.

Proiectul în cauză a fost elaborat urmare solicitării parvenite în adresa 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii din partea SC”GRAND OIL”SRL, prin care 

s-a argumentat necesitatea iniţierea procesului de stabilire a suprafeţei terenului, pentru 

contractarea superficiel, necesară exploatării normale, potrivit naturii şi destinaţiei 

construcţiei cu suprafaţa de 864,0 m.p. (nr.cadastral 0100308.003.26), amplasată pe 

terenul cu nr. cadastral 0100308003, din mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 3 şi 

încheierii contractului de superficie pentru suprafaţa de teren necesară deservirii.

Adiţional, pe marginea subiectului dat, menţionăm că, la data de 03.10.2017, prin 

licitaţie ”cu strigare” organizată de către SA ’Termoelectrica” a fost comercializată 

clădirea de producere cu suprafaţa de 864 m2, amplasat pe terenul proprietatea publică 

a statului din mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 3, cu nr. cadastral 0100308003, 

atribuit domeniului public, aflat în gestiunea societăţii prenotate. Procesul de înstrăinare 

a bunului respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale 

întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480/2008, după obţinerea 

acordului Ministerului Economiei şi Infrastructurii, care în temeiul contractului de 

cesionare (transmitere) a exercitării dreptului de acţionar şi de administrare a proprietăţii 

de stat nr. nr.9/06 din 21.08.2014 administrează pachetul de acţiuni ale statului deţinute 

în SA ’’Termoelectrica”.

Astfel, după achitarea costului clădirii de producere, urmare prevederilor art.2 

alin.(6) din Legea nr.91-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică 

şi delimitarea lor, cumpărătorul acesteia SRL”GRAND OIL” s-a adresat către 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii cu solicitare de transmitere în superficie a 

suprafeţei terenului necesară deservirii construcţiei pe care o deţine în proprietate.

Necesită de menţionat că pe marginea subiectului abordat, în incinta Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii au fost organizare mai multe şedinţe de lucru cu participarea 

reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Agenţiei Proprietăţii Publice, 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, ÎS”IPOT” şi SC”Termoelectrica”SA. în cadrul 

şedinţelor au fost discutate şi examinate aspectele ce ţin de solicitarea SRL ’’GRAND 

OIL” (nr. 14255 din 05.12.2017) proprietarul construcţiei capitale proprietatea privată 

cu nr. cadastral 0100308.003.26, cu suprafaţa de 864,0 m.p., amplasate pe terenul cu 

nr. cadastral 0100308003, fiind prezentate argumentele din partea petiţionarului 

referitor la necesitatea încheierii contractului de superficie, pentru exploatarea 

construcţiilor proprietate privată a SRL ’’GRAND OIL”.

Concomitent, drept argument s-a reiterat şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 969 

din 17.11.2014 ”Cu privire la atribuirea la domeniul public a unor terenuri proprietate 

de stat” şi anume s-a menţionat că terenurile aflate în gestiunea Societăţii pe Acţiuni 

“CET-2” (actualmente S.A. ’’Termoelectrica”), mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 

3 cu suprafaţa totală 50,5262 ha, cu numerele cadastrale 0100308002 (11,386 ha), 

0100310003 (3,593 ha), 0100310379 (4,0001 ha) şi 0100308003 (31,5471 ha) au fost 

atribuite la domeniul public, inclusiv prin actul normativ precizat s-a dispus asigurarea 

de către Ministerul Economiei încheierii, în cazul solicitării, a contractelor de superficie 

cu proprietarii construcţiilor capitale proprietate privată, înregistrate în modul stabilit,



situate pe terenurile menţionate, în speţă pe terenul cu nr. cadastral 0100308003 

(31,5471 ha) cu stabilirea servitutei pentru deservirea construcţiilor proprietate private 

a persoanelor juridice private amplasate pe acest teren, (pct.3).

Respectiv, în cadrul grupului de lucru, a fost atestat faptul că Hotărîrea Guvernului 

nr. 969 din 17.11.2014 nu poate fî aplicată SRL ’’GRAND OIL” din următoarele cauze:

- la momentul emiterii actului normativ precizat SRL ’’GRAND OIL” nu deţinea 

careva construcţii în proprietate privată;

- hotărârea Guvernului nr. 969 din 17.11.2014 a fost emisă în vederea executării 

deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.2 rac -  152/13 din 14 august 2013, ce se 

referă la SA”Energoconstrucţia”.

Astfel în urma examinării materialelor prezentate de SRL ’’GRAND OIL” s-a 

constatat ca Hotărârea Guvernului nr. 969 din 17.11.2014, nu este aplicabilă situaţiei în 

speţă, ori acest act normativ s-a referit doar la deţinătorii de construcţii proprietate 

privată amplasat pe acest teren la momentul aprobării de către Guvern a actului prenotat. 

Respectiv acest act nu se răsfrânge cu efect şi asupra cazurilor ulterioare.

Drept consecinţă, întru respectarea art.2 al Legii privind terenurile proprietate publică 

şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 05.04.2007, s-a iniţiat prezentul proiect de hotărîre 

de Guvern.

Pînă la elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern, suprafaţa terenului aferent 

necesar deservirii construcţiei proprietate privată a SRL ’’GRAND OIL” în mărime de 

0, 2498 ha a fost determinată de către o întreprindere licenţiată în domeniul 

urbanismului, fiind fixată în studiul de fezabilitate elaborat în acest scop.

Ulterior ÎS”lPOT” a elaborat proiectul planului geometric, în temeiul studiului de 

fezabilitate, care stabileşte suprafaţa terenului aferent necesar deservirii construcţiei 

proprietate privată a SRL ’’GRAND OIL”, fără a dispune formarea cârorva bunuri 

imobile separate, fapt ce reprezintă o siguranţă suplimentară pentru stat, inclusiv pentru 

gestionarul acestui teren.

Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în 

contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006, astfel decăzând necesitatea examinării de 

către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Proiectul de hotărârii a fost supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web 

a ministerului www.mec.gov.md, în compartimentul “Transparenţa în procesul 

decizional”, a fost remis spre avizare instituţiilor abilitate în modul stabilit de lege.

în temeiul celor expuse Ministerul Economiei şi Infrastructurii înaintează spre 

examinare şi aprobare proiectul hotărârii de Guvern cu privire Ia transmiterea unei 

porţiuni de teren în superficie.

ministru al economiei 

şi infrastructurii

Chirii GABURICI

http://www.mec.gov.md
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