
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8782\redactat_8782-ro.docx 

Cu privire la modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului  nr. 568 din 6 mai 2008 

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

 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea 

evidenței proprietății publice, circulația acesteia și exercitarea funcțiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităților administrativ-

teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art. 556), cu 

modificările și se completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1) punctul 11 se completează în final cu textul ,, , cu excepția dării de seamă 

aferente rezultatelor anuale ale activității, care se prezintă în termenele stabilite 

pentru prezentarea situațiilor financiare”; 

 

2) la anexa nr. 11, denumirea coloanei 8 va avea următorul cuprins:  

,,Suma venitului îndreptat spre achitare pentru anul de gestiune (lei)”. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008   
  

I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 cu privire la organizarea evidenței 

proprietății publice, circulația acesteia și exercitarea funcțiilor de către persoanele 

împuternicite să reprezinte, interesele statului/unităților administrativ-teritoriale a 

fost elaborat pentru a asigura corelarea termenelor de prezentare de către 

întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, a dării de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice aferentă 

rezultatelor anuale ale activității cu termenele stabilite pentru prezentarea situațiilor 

financiare anuale Serviciului situațiilor financiare pe lîngă Biroul Național de 

Statistică. 
 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Conform prevederilor în vigoare ale Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 6 mai 

2008, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat urmează să prezinte darea de seamă prenotată aferentă rezultatelor 

anuale pînă la data de 25 ianuarie, fapt care va cauza furnizarea unor date 

preliminare (neexacte) privind activitatea anuală a entităților, întrucît la această 

dată entitățile sunt în proces de întocmire/auditare a situațiilor financiare, aprobare 

a acestora de către consiliul de administrație și fondator etc. 

Prin urmare, pentru a asigura veridicitatea datelor raportate conform dărilor 

de seamă, s-a impus necesitatea extinderii termenului de prezentare a dării de 

seamă anuale privind mărimea și circulația proprietății publice de la 25 ianuarie la 

31 martie, respectiv în termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare. 

Adițional, în scopul uniformizării informației prezentate de entități privind 

exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele 

statului/unității administrativ-teritoriale în acestea, a fost propusă modificarea 

denumirii coloanei nr. 8 în tabelul din anexa nr. 11 la hotărîrea prenotată. 
 

III.  Fundamentarea economico-financiară 

Prevederile proiectului de hotărîre elaborat nu au un impact asupra activității 

de întreprinzător și implementarea acestora nu necesită resurse suplimentare de la 

bugetul de stat. 

 
 

MINISTRU                                                              Octavian ARMAȘU 
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