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Pentru aprobarea Regulamentului  

cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului  

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

  

În  temeiul art.7 alin.(3), lit.f3)-f5) și art.54 din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

  

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a 

statului, conform anexei 1. 

 

2) Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1428/2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi 

locaţiunea/arenda terenurilor aferente, conform anexei 2. 

 

2.  Autoritățile publice centrale, autoritățile de stat  și instituțiile publice de 

stat care administrează/gestionează terenurile proprietate publică a statului, 

inclusiv terenurile incluse în anexa la Legea nr.668/95 pentru aprobarea Listei 

unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, cu 

excepția terenurilor din domeniul apărării, securității și ordinii publice, 

silviculturii și fondului apelor, în comun cu Agenția Proprietății Publice vor 

institui comisiile de transmitere şi vor asigura transmiterea către Agenție, în 

termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, a terenurilor din 

administrare/gestiune, conform Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.901/2015. 

 

3. Agenția Proprietății Publice, în comun cu autoritățile publice centrale, 

autoritățile de stat  și instituțiile publice de stat care administrează/gestionează 

terenurile proprietate publică a statului specificate în punctul 4  vor asigura  

inventarierea terenurilor, în procesul transmiterii, prin intermediul executanților 

de lucrări cadastrale.  

lex:LPLP20070504121
lex:HGHG19961023562
lex:HGHG20151231901
lex:HGHG20151231901
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4. Cheltuielile aferente executării lucrărilor cadastrale de inventariere a 

terenurilor și de întocmire a titlurilor de autentificare a drepturilor deținătorului 

de teren prevăzute în punctul 5 vor fi suportate de Agenția Proprietății Publice 

din sursele alocate în acest scop din bugetul de stat. 

 

5. Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate) 

proprietate privată, amplasate pe terenurile proprietate publică de stat, sînt 

obligați,  pînă la data de 31 decembrie 2019, să legifereze posesia/folosința 

terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor private prin 

încheierea cu Agenția Proprietății Publice a contractului de 

locațiune/arendă/superficie sau de vînzare-cumpărare. 

 

6. În cazurile de neconformare a proprietarilor construcțiilor proprietate 

privată la prevederile punctului 7, plata pentru folosirea terenului proprietate 

publică a statului aferent construcțiilor proprietate privată  va fi calculată de 

Agenția Proprietății Publice  de la data publicării prezentei hotărîri, conform  

legislației civile. 

 

7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 932 /2007 cu privire la privatizarea 

terenurilor proprietate publică a statului (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.127-130, art. 966). 

 

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare  la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 
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 Anexa 1  

la  Hotărîrea Guvernului  

nr.      din   

  

  

Regulamentul cu privire la valorificarea 

terenurilor proprietate publică a statului 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 1. Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică 

a statului  (în continuare - Regulament) stabilește modul de valorificare a 

terenurilor proprietate publică a statului, prin transmiterea  de către Agenția 

Proprietății Publice (în continuare Agenția) în locațiune/arendă/superficie 

/comodat/ instituirea servituții, în cazul în care este compatibilă cu uzul public, 

sau  vânzarea cumpărarea.   

 

2. Prevederile Regulamentului  se extind asupra terenurilor proprietate 

publică de stat din gestiunea întreprinderilor de stat, autorităților/instituțiilor 

publice de stat, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public (în 

continuare entități), în special asupra: 

a) terenurilor proprietate publică a statului din domeniul public și privat 

aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune și bunurilor imobile 

proprietate privată; 

b)  terenurilor proprietate publică a statului incluse în Anexa la Legea 

nr.668/95 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate 

agriculturii rămîn în proprietatea statului; 

c) terenurilor proprietate publică din administrarea/gestiunea 

autorităţilor/instituţiilor publice, cu excepția terenurilor din domeniul apărării, 

securității și ordinii publice, silviculturii și din fondul apelor. 

d) terenurilor proprietate publică a statului, amplasate în perimetrul 

zăcământului de interes public național şi spațiile subterane ale acestuia. 

 

3. Pentru  terenurile enumerate la pct. 2 din prezentul regulament, plata de 

arendă/chirie se stabilește în contractul de locațiune/arendă. Cuantumul 

chiriei/arendei se determină în baza raportului de evaluare, perfectat de 

evaluatori licențiați conform Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de  

evaluare, care nu va fi mai mic decât plata pentru arenda/locațiunea terenurilor  

proprietate publică determinată de Agenție în temeiul Legii 1308/97 privind 

prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, cu excepția 

terenurilor expuse la licitație cu strigare.   

Plata redevenței în cazul transmiterii terenului în superficie se stabilește în 

contractul de superficie și se determină în baza raportului de evaluare, perfectat 
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de evaluatori licențiați conform   Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de 

evaluare, dar nu mai mica decât plata determinată în temeiul Legii 1308/97 

privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului. 

4. Mijloacele financiare obținute din locațiunea/arenda/superficia terenurilor 

expuse la pct. 2 din regulament  se varsă în bugetul de stat.  

   Plata de arendă/chirie/redevența pentru superficie se achită anual și nu 

include TVA. 

 

5. Suprafața terenului necesară procesului tehnologic care se solicită la 

cererea persoanelor fizice și juridice a fi transmisă în locațiune/arenda/superficie, 

se stabilește în studiul de fezabilitate,  în conformitate cu prevederile 

documentelor normative în construcții şi normelor de urbanism, în baza schemei 

terenului aferent, elaborate de o întreprindere licențiată în domeniul 

urbanismului. 

Elaborarea studiului de fezabilitate poate fi inițiată doar cu  acordul 

prealabil al Agenției Proprietății Publice, în care se va indica destinația utilizării 

terenului.   

Schema terenului aferent, parte integrată a studiului de fezabilitate, 

elaborată de întreprinderea licențiată în domeniul urbanismului, se coordonează 

cu organul local de arhitectură şi urbanism. Refuzul coordonării va conține 

motivele argumentate în conformitate cu legislația. În cazul în care, în termen de 

15 zile de la adresare, nu se prezintă refuzul întemeiat, schema terenului aferent 

se prezumă avizată.  

În baza studiului de prefezabilitate se elaborează planul geometric al 

terenurilor nominalizate în prezentul act normativ, care se coordonează cu 

Agenția.  

Studiul de fezabilitate poate fi elaborat de Agenție, în cazul în care se 

expune la licitație dreptul de arendă/locațiune/superficie asupra unui teren liber 

de construcții, nesolicitat de persoane fizice și juridice, sau în cazul demarării 

unui prpoiect de importanță națională. 

 În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, 

modificările corespunzătoare se introduc în registrul bunurilor imobile în baza 

ordinului Agenției  pentru terenurile specificate în pct. 2 al prezentului 

regulament. 

   

 

II. MODUL DE TRANSMITERE ÎN 

LOCAŢIUNE/ARENDĂ/COMODAT/SUPERFICIE A TERENURILOR 

PROPRIETATE PUBLICĂ 

 6.     Terenurile proprietate publică a statului  din domeniul privat aflate în 

gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau 

majoritar public, se transmit în locațiune/arendă/comodat/superficie în 

conformitate cu prevederile pct. 11 din prezentul regulament. 
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        Terenurile proprietate publică a statului, amplasate în perimetrul 

zăcământului de interes public național şi spațiile subterane ale acestuia se 

transmit în  locațiune/ arendă,  deținătorilor de perimetre minere în conformitate 

cu prevederile pct. 11 din prezentul regulament.  

      Terenurile proprietate publică a statului  din  domeniul public pe care 

sunt amplasate construcții proprietate privată  se transmite în 

arendă/locațiune/superficie în conformitate pct. 11 din prezentul regulament.  

       Terenurile proprietate publică a statului, libere de construcții, aflate în 

gestiunea întreprinderilor de stat/societăților comerciale cu capital integral sau 

majoritar public se transmit în locaţiune/arendă/superficie  prin licitație cu 

strigare în modul stabilit la pct.12 din prezentul regulament.  

 Terenurile proprietate publică a statului, libere de construcții, aflate în 

administrarea/gestiunea autorităților/instituțiilor publice de stat, se transmit în 

locațiune/arendă/superficie, prin licitație cu strigare în modul stabilit la pct.12 

din prezentul regulament.  

   Terenurile proprietate publică a statului  incluse în Anexa la Legea 668/95  

pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în 

proprietatea statului se transmit  în arendă/superficie, prin licitație cu strigare, în 

modul stabilit la pct.12 din prezentul regulament.  

Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietate publică se 

determină în baza  raportului de evaluare, perfectat în temeiul  Legii nr.989/2002 

cu privire la activitatea de evaluare și nu va fi mai mica decât plata determinată  

de Agenție în  corespundere cu Legea 1308/97 privind prețul normativ şi modul 

de vânzare-cumpărare a pământului. 

       Instituirea servituții de trecere pe terenurile statului proprietate publică 

domeniul privat se realizează în modul prevăzut la pct. 11 din prezentul 

regulament, inclusiv pentru terenurile statului proprietate publică domeniul 

public  în cazul în care instituirea acesteia este compatibilă cu uzul public. 

 

7. Dreptul de locator/arendator/autoritate abilitată de a transmite în 

locațiune/ arendă/superficie/comodat  și de a institui servitute pe terenurile 

prevăzute în pct. 2 din prezentul Regulament  este exercitat de Agenție. 

  

8. Termenul de transmitere în locațiune a terenurilor aferente 

construcțiilor  întreprinderile de stat și societăților comerciale cu capital 

integral, expuse la  privatizare, nu poate depăși un an.  

 

9.     Terenurile proprietate publică a statului pot fi transmise în 

comodat autorităților administrației publice centrale, autorităților/instituțiilor 

bugetare de stat, autorităților/instituțiilor publice de stat cu autogestiune, 

întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral de stat. 
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10. Selectarea locatarilor/arendașilor/superficiarilor se efectuează prin 

organizare de licitații “cu strigare”, desfășurate în modul stabilit de Guvern, sau 

prin negocieri directe. 

     

11. Pentru transmiterea terenurilor proprietate de stat domeniul public, 

aferente bunurilor imobile proprietate privată,  în locaţiune/arendă/superficie 

specificate în pct. 6 alin. (1) - alin.(3) și alin. (7), persoana fizică sau juridică 

privată depune la Agenţie cerere privind încheierea contractului de 

locaţiune/arendă/superficie a terenului  respectiv. 

  La cerere proprietarii construcțiilor vor anexa:  

1) Studiul de prefezabilitate,  ce argumentează necesitatea utilizării 

suprafeței terenului pentru procesul tehnologic în original, elaborat cu acordul 

Agenției; 

2) planul geometric în 3 exemplare, aprobat de Agenție, a terenului solicitat 

spre a fi transmis în locațiune/arendă/superficie; 

3) raportul evaluatorului  independent privind prețul de piață la 

chirie/arendă/superficie; 

4) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice – pentru persoanele 

juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate – pentru 

persoanele fizice; 

5) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original sau 

copie autentificată. 

 Agenția va examina posibilitatea transmiterii în locațiune/arendă/superficie 

a terenului solicitat şi, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii:  

1) va întocmi şi va semna contractul de locațiune/arendă/superficie a 

terenului respectiv;  

2) va respinge cererea motivat; 

 

12. Pentru transmiterea în locațiune/arendă/superficie a terenurilor 

proprietate publică aflate în administrarea/gestiunea autorităților/instituţiilor și 

terenurilor proprietate publică a statului incluse în Anexa la Legea 668/95 pentru 

aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 

proprietatea statului prevăzute în pct. 6 alin.(4)-(6) din prezentul regulament, 

libere de construcții, Agenția, va selecta locatarul /arendașul/superficiarul  prin 

licitație cu strigare. 

 

Terenurile agricole proprietate publică a statului cu gradul de evaluare a 

fertilității naturale de peste 60 , pot fi folosite de arendași doar pentru   

desfășurarea activității în scopul obținerii de produse agricole şi pentru 

amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii şi a structurilor de primire 

turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, precum şi pentru producerea 

energiei electrice. 
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Licitația pentru selectarea locatarului/arendașului/superficiarului terenului 

liber de construcții se organizează de către comisia de licitație, care se instituie 

prin ordinul Agenției și va include trei reprezentanți ai APP, un reprezentant al  

Ministerului Finanțelor și, după caz  a autorității publice centrale în dependență 

de destinația terenului expus la licitație. În componenta Comisiei de licitație pot 

fi incluşi, cu vot consultativ, şi experți independenți.  

 

13. În procesul organizării şi desfășurării licitațiilor cu strigare pentru 

selectarea locatarilor/arendașilor/superficiarilor terenurilor specificate în pct. 12 

din prezentul regulament, Agenția va asigura perfectarea:  

 

a) documentației lotului expus la licitație, care va consta din:  

 

1) studiul de prefezabilitate, care argumentează necesitatea utilizării 

suprafeței terenului pentru procesul tehnologic în original; 

2) planul geometric în 3 exemplare, aprobat de Agenție, ce determină 

suprafața terenului propusă spre a fi transmisă în locațiune/arendă/superficie; 

3) raportul evaluatorului ce determină prețul de piață la chirie/arendă și 

borderoul de calcul al preţului normativ al terenului aferent, perfectat de Agenţie;  

4) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B; 

5) proiectul contractului de locațiune/arendă/superficie; 

b) comunicatul informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei cu strigare.  

 

14. Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea licitaţiei, vînzătorul publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova comunicatul informativ privind 

desfăşurarea licitaţiei. Comunicatul va include următoarele informaţii:  

a) data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei;  

b) dreptul expus la licitaţie şi locul aflării terenurilor;  

c) caracteristica terenurilor (nr. cadastral, suprafaţa, bonitatea, destinaţia 

funcţională), după caz, condiţiile asigurării cu reţele tehnice şi transport; 

d) preţul de expunere și condițiile de participare la licitaţie, inclusiv modul 

şi termenele de achitare a  prețului;  

i) condiţiile de obţinere a dreptului de locaţiune/ arendă/superficie;  

j) suma taxei de participare şi mărimea acontului pentru fiecare drept expus 

la licitaţie;  

k) conturile de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi 

acontul;  

l) termenul-limită de prezentare a cererilor şi a documentelor necesare 

pentru participarea la licitaţie cu strigare;  

m) altă informaţie relevantă. 

 

       15. Condițiile și modul de desfășurare a licitației cu strigare se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind  licitațiile cu strigare şi cu 

reducere,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.  
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16.  Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al 

rezultatelor licitaţiei cu strigare, cîştigătorul licitaţiei pentru obţinerea dreptului 

de locaţiune/arendă/superficie,  achită în avans chiria/redevența pentru cel puțin 

un an în bugetul de stat. 

17 . Pe parcursul a 7 zile după achitarea chiriei/redevenței:  

a) părțile încheie contractul de locaţiune/arendă/superficie, după caz.  

c) părţile asigură transmiterea terenurilor în  locaţiune/arendă/superficie.  

Contractele de locaţiune/arendă/superficie a terenurilor încheiate pe un 

termen ce depășește 3 ani se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.  

 

18. Agenția este în drept să transmită terenurile prevăzute în pct. 12 din 

prezentul regulament  în locațiune/arendă/superficie prin negocieri directe, în 

cazul în care închirierea  nu a fost solicitată la o licitație, iar cheltuielile de 

organizare a licitației nu sunt justificate (nu sunt acoperite de chiria/arenda pe 6 

luni).  

Negocierile directe pentru selectarea locatarilor/arendașilor/superficiarilor 

terenurilor proprietate publică de stat prevăzute  în pct.12 se organizează de 

Agenție  la propunerea potențialilor locatari/arendași/superficiari.  

Negocierile directe se desfășoară de către comisia instituită  conform punctul 12.  

Comisia negociază și stabilește cuantumul plății pentru folosința terenurilor 

şi alte clauze ale contractului de locațiune/arendă /superficie, ținând cont de 

mărimea plății pentru locațiune/arendă /redevență enunțată în comunicatul 

informativ, de preturile existente pe piață, de oferta solicitantului şi de alte 

condiții, aspecte ce se fixează în  procesul verbal al comisiei de  negocieri.  

Agenția Proprietății Publice este în drept să încheie contractul de 

locațiune/arendă/superficie a terenurilor specificate în prezentul punct cu 

solicitantul selectat de comisia de negocieri.  

19. Contractul de locațiune/arendă/superficie a terenului, în forma prevăzută 

în anexele nr.1 și nr.2, se încheie în condițiile prevăzute de legislație. 

 

20. Planul geometric al terenului, raportul de evaluare și/sau calculul 

cuantumului locațiunii/arendei/redevenței terenurilor specificate în pct. 11 se 

anexează la contractul de locațiune/arendă/superficie şi este parte integrantă a 

acestuia, cu excepția terenurilor dreptul cărora a fost adjudecat la licitație. 

Cheltuielile de întreținere a terenurilor transmise în  locațiune/arendă/superficie 

nu se includ în cuantumul chiriei/ arendei/redevenței.  

 

 21. Transmiterea terenurilor locatarului/arendașului/superficiarului se 

efectuează prin act de transmitere în locațiuni/arendă/superficie, în care se indică 

locul şi data întocmirii actului, terenurile ce se transmit, starea lor, numărul 

cadastral, numărul şi data încheierii contractului de locaţiune/arendă/superficie, 

conform căruia se efectuează transmiterea terenului, termenul 

locațiunii/arendei/superficiei. 
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22. Contractul de locațiune/arendă/superficie poate fi reziliat la cererea 

părților în următoarele cazuri:  

- înstrăinarea construcțiilor amplasate pe terenul închiriat; 

- încălcarea de către cealaltă parte a clauzelor contractului;  

- folosirea terenului închiriat în alte condiții şi scopuri decât cele stipulate în 

contract;  

- transmiterii în sub locațiune/subarendă sau în folosința terțului  fără acordul 

scris al Agenției. 

      23. Contractul de locațiune/arendă/superficie încetează: : 

a) la expirarea termenului stabilit în contract; 

b) în cazul vânzării terenului aferent; 

c) în cazul, când interesul național o impune, prin rezoluțiune unilaterală:  

 

 

III. VALORIFICAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ A 

STATULUI  

 

24. Terenurile proprietate publică a statului din domeniul privat, aflate 

în gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral 

sau majoritar public, care sunt în excedent și sunt libere de construcții și grevări,  

pot fi vândute la preț de piață de Agenție prin licitație cu strigare, conform 

Regulamentului privind  licitaţiile cu strigare şi cu reducere,  aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 136/2009. 

  Terenurile proprietate publică a statului din domeniul privat aflate în 

gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau 

majoritar public, pe care sunt amplasate construcții  proprietate privată se vând în 

modul stabilit de Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea și 

locațiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1428/2008. 

    În cazurile de expunere la vînzare, la preț de piață, a terenurilor 

proprietate de stat domeniul privat, care sunt în excedent, libere de construcții,  

aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și societăţlor comerciale cu capital 

integral sau majoritar public, grevate cu locațiune/arendă/superficie, dreptul 

prefernțial de procurare dețin locatarii/arendașii/superficiarii. Dreptul 

preferențial poate fi exercitat în termen de 5 zile de la data publicării 

comunicatului informativ  privind expunerea terenului la licitație cu strigare în 

Monitorul Oficial  al RM, care se exprimă printr-o declarație scrisă a 

locatarului/arendașului /superficiarului privind acceptarea condițiilor enunțate în 

comunicat și dovada privind achitarea în bugetul de stat a plații pentru folosința 

terenului închiriat pentru cel puțin 5 ani;  

 Dacă în termen de 5 zile de la data publicării comunicatului informativ 

locatarul/arendașul/superficiarul nu-și exercită dreptul preferințial la procurarea 

terenului conform condițiilor de expunere enunțate, licitația cu strigare derulează 

până la desemnarea câștigătorului.  
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25. Terenurile proprietate publică a statului, amplasate în  perimetrul 

zăcământului de interes public național pot fi vândute  de Agenție deținătorilor 

de perimetre minere, la cererea de procurare, prezentată de solicitant la care se 

vor  anexă următoarele acte: 

1) Studiul de fezabilitate, care argumentează necesitatea utilizării 

suprafeței terenului pentru procesul tehnologic, în original, elaborat cu acordul 

Agenției; 

2) planul geometric în 4 exemplare, aprobat de Agenție, elaborat în 

temeiul Studiului de fezabilitate ce determină suprafața terenului  solicitat spre 

procurare; 

4) raportul evaluatorului ce determină prețul de piață sau  borderoul de 

calcul al prețului normativ al terenului, perfectat de Agenție;; 

 5) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice – pentru 

persoanele juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate – 

pentru persoanele fizice; 

 6) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original 

sau copie autentificată. 

 7) plata de folosință a terenului pentru cel puțin 5 ani;  

Agenția va examina posibilitatea vânzării terenului solicitat şi, în termen 

de 30 zile de la data depunerii cererii:  

1) va întocmi și va semna contractul de vânzare-cumpărare a terenului 

respectiv;  

2)  sau va refuza argumentat netemeinicia încheierii contractului de 

vânzare-cumpărare. 

 

26. Terenurile proprietate publică a statului din domeniul public aflate 

în gestiunea întreprinderilor de stat/societăților comerciale cu capital integral sau 

majoritar public și terenurile aflate în administrarea/gestiunea 

autorităților/instituțiilor publice de stat transmise în locațiune/arendă/superficie 

în condițiile pct. 12 din prezentul regulament pot fi vândute în modul prevăzut în 

pct. 24 alin.(3) a prezentului regulament, doar după trecerea lor din domeniul 

public în domeniul privat al statului în condițiile legislației și achitarea plații de 

folosință pentru cel puțin 5 ani. 

 

27.  Terenurile proprietate publică a statului incluse în Anexa la Legea 

668/95, aferente bunurilor imobile proprietate privată se vând la preț de piață în 

baza raportului de evaluare întocmit în condițiile Legii nr.989/2002 cu privire la 

activitatea de evaluare, dar nu mai mic decât prețul calculat de Agenție conform 

Legii 1308/97 privind prețul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 

pământului, doar în cazul trecerii acestora din domeniul public în domeniul 

privat al statului și schimbării destinației în conformitate cu Hotărîrea 
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Guvernului nr. 1170/2016. Cheltuielile de schimbare a destinației terenului 

agricol vor fi suportate de cumpărător.  

 

28. Terenurile agricole proprietate publică a statului cu gradul de 

evaluare a fertilității naturale mai mici de 60, incluse în anexa la Legea 668/95 

pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 

proprietatea statului, libere de construcții,  transmise în arendă în modul prevăzut 

de pct. 12 din prezentul regulament  pot fi vândute în modul stabilit în pct. 24 

alin.(3) din prezentul regulament, doar după trecerea acestora din domeniul 

public în domeniul privat al statului, schimbarea destinației în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 și achitarea plații de folosință a terenului 

pentru cel puțin 5 ani. Cheltuielile de schimbare a destinației terenului agricol 

vor fi suportate de cumpărător.  

 

29.  Adoptarea deciziilor privind trecerea terenurilor agricole 

proprietate de stat din domeniul public în domeniul privat al statului este 

precedată de realizarea unui  studiu pedologic ce determină gradul de fertilitate 

natural, elaborat de întreprinderile calificate  în domeniu. 
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Anexă nr.1 

la   Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor  

proprietate publică a statului  

  

 

Coordonat 

__________________________  

(autoritatea abilitată) 

__________________________  

(funcţia, semnătura, numele) 

L.Ş.  

__________________________  

(numărul de înregistrare) 

  

“____” ______________ 20____  

  

CONTRACT DE LOCAŢIUNE / ARENDĂ nr._______ 

 

nr_____  din ____________                                         mun. Chișinău, 

Republica Moldova 

 

   Agenţia Proprietăţii Publice, în persoana Directorului general – 

__________________, care activează în baza Regulamentului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.902/2017, numit în continuare Locator/Arendator, şi 

_________________, număr de identificare de stat (IDNO) 

_________________, reprezentată de ___________________, care acţionează în 

baza ____________, numit în continuare Locatar/Arendaș, au încheiat 

prezentul Contract cu privire la următoarele: 

 

I. TEMEIUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Prezentul Contract de locațiune/arendă este întocmit în temeiul  art.7 al 

Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, Legii nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de 

vânzare-cumpărare a pământului, Legii cu privire la arenda în agricultură nr. 

198/2003 şi  Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate 

publică a statului. 

1.2 Locatorul/arendatorul transmite în locaţiune, iar locatarul/arendașul 

primește contra plata în posesie şi folosinţă temporară terenul proprietate publică 

de stat  cu suprafaţa de _______ ha situat în ___________________________, 
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numărul cadastral ___________, denumit în continuare Teren  (planul geometric 

- se anexează), care va fi folosit pentru asigurarea utilizării acestuia conform 

destinației. 

1.3 Prezentul Contract se încheie pe un termen de ___ ani și se  consideră 

prelungit pe un nou termen (___ani), dacă cel puțin cu 2 luni înainte de expirarea 

termenului  nici o parte nu înștiințează cealaltă parte despre încetarea 

contractului.  

 

II. CUANTUMUL CHIRIEI/ARENDEI ŞI MODALITĂŢILE 

DE PLATĂ 

 

       2.1. Chiria/arenda anuală se stabileşte în mărime de _____ 

(______________) lei. Pentru perioada de la ______ pînă la ________ chiria/ 

arenda stabilită în mărime de _______lei a fost achitată până la semnarea 

contractului de locațiune/arendă în bugetul de stat, la contul indicat de 

locator/arendator.  

       2.2. Pentru următorii ani chiria/arenda se achită în bugetul de stat anual în 

avans până la data de 31 ianuarie a anului curent, la contul indicat de 

locator/arendator. Cuantumul chiriei nu include taxa pe valoarea adăugată.  

 

2.3. În cazul schimbării modificării legislației în partea ceține de stabilirea 

prețului de locațiune/arendă, precum şi în alte cazuri reglementate de stat/lege, 

locatorul/arendatorul este în drept să modifice în mod unilateral plata pentru 

chirie.        

  

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 

3.1. Locatorul/arendatorul se obligă să transmită locatarului/arendașului în 

termen de 7 zile de la data încheirii Contractului de locațiune/arendă Terenul 

închiriat/arendat, cu întocmirea actului de transmitere, care este parte integrantă a 

Contractului.  

3.2. Locatorul/arendatorul  este în  drept să efectueze periodic controlul 

utilizării Terenului transmis în locațiune/arendă. În cazul depistării unor încălcări 

ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga locatarul/arendașul să înlăture 

încălcările comise.  

3.3. Locatarul/arendașul se obligă:  

-  să achite la timp chiria/arenda;  
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-  să folosească Terenul  închiriat/arendat, conform destinaţiei indicate în 

contract; 

-  să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere a Terenului 

închiriat/arendat; 

-  să asigure înregistrarea Contractului de locaţiune/arendă la serviciul cadastral 

teritorial; 

- să prezinte locatorului/arendatorului, în termen de 3 zile din momentul achitării 

locațiunii/arendei, dispozițiile de plată referitor la achitarea plății de 

chirie/arendă; 

- să nu transmită în sublocațiune/subarendă terenul  sau o parte a acestuia fără 

acordul scris al locatorului/arendatorului; 

-  să asigure salubrizarea și curățenia terenului conform normelor sanitare; 

- să asigure accesul liber a reprezentanților instituțiilor abilitate cu reparația și 

deservirea obiectelor de infrastructură, amplasate pe Terenul închiriat/arendat; 

        3.4. Locatarul/arendașul nu este în drept să construiască pe terenul 

închiriat/arendat clădiri/edificii fără acordul locatorului/arendatorului. 

 

IV. CONDIŢIILE DE MODIFICARE ŞI REZILIERE A 

CONTRACTULUI  

 

4.1. Modificarea clauzelor Contractului de locaţiune/arendă, prelungirea sau 

rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.  

4.2. Contractul de locaţiune/arendă poate fi reziliat la cererea părţilor în 

următoarele cazuri:  

- înstrăinarea construcțiilor amplasate pe terenul închiriat/arendat; 

- vînzarea sau înstrăinarea terenului; 

- încălcarea de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;  

- folosirea terenului închiriat/arendat de către locatar/arendaș în alte condiţii şi 

scopuri decît cele stipulate în prezentul Contract;  

-  transmiterea în sublocațiune/subarendă terenul sau a unei porțiuni din acesta 

fără acordul scris al locatorului/arendatorului;   

 

V. RASPUNDEREA PĂRŢILOR 
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5.1. Părţile poartă răspundere  pentru executarea prezentului Contract în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

5.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiunilor contractuale, partea culpabilă poartă răspunderea prevăzută de 

prezentul contract şi legislaţia în vigoare. 

5.3. În caz de neachitare de către locatar/arendaș a plăţii de chirie/arendă 

prevăzută în pct. 2.1 după expirarea termenului de plată, locatarul/arendașul va 

plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma plăţii de chirie/arendă neachitată 

pentru fiecare zi de întârziere. Achitarea penalităţii de întîrziere nu eliberează  

locatarul/arendașul de la îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

 

VI. DREPTUL APLICABIL ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

         6.1.  Prezentul Contract va fi aplicat şi interpretat în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova. Dacă una din prevederile prezentului Contract va 

fi declarată oficial nulă de către o instanţă de judecată competentă, atunci 

celelalte prevederi nu vor fi afectate şi vor rămâne valabile. 

          6.2. Părţile acceptă, că orice litigii între Părţi privind încheierea şi 

executarea prezentului Contract, care nu vor fi soluţionate pe cale amiabilă, vor 

fi transmise spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente ale Republicii 

Moldova. 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1. Se instituie dreptul de servitute în conformitate cu planul geometric 

parte componentă la prezentului contract. 

7.2. Modificarea clauzelor prezentului Contract se face de către părţi de 

comun acord, prin perfectarea în scris a acordurilor adiţionale. 

          7.3.   Prezentul Contract este perfectat pe 3 file şi semnat în 3 exemplare 

originale, în limba de stat, fiecare exemplar având aceeaşi forţă juridică, care 

revin locatorului/arendatorului, locatarului/arendașului şi Serviciului Cadastral 

Teritorial. 

VIII. RECHIZITELE PĂRŢILOR 
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        Anexă nr.2  
     la  Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor  
     proprietate publică a statului  

  

Coordonat 

__________________________  

(autoritatea abilitată) 

__________________________  

(funcţia, semnătura, numele) 

L.Ş.  

__________________________  

(numărul de înregistrare) 

  

“____” ______________ 20____  

 

  

CONTRACT DE SUPERFICIE 

nr. _________   

mun. Chişinău                                                                «           »      __         

2018 

                                                                                                                                              

 Prezentul contract este încheiat în temeiul  art.7 al Legii nr.121/2007 cu 

privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentul cu 

privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului și în corespundere 

cu prevederile art.443-453 Codului Civil al RM.   
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE   

1.1.__________________________________________________________

_ 

                                                                          (denumirea întreprinderii) 

Locator: 

 

Agenţia  Proprietăţii Publice  

             

 

L. Ş.                                                   

  Locatar: 

 

 

 

Administrator_______________ 

 

 

L.Ş. 
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reprezentată de  

_____________________________________________________________

_ 

(funcţia, numele, prenumele) 

care activează în baza  

____________________________________________________________     

(denumirea documentului) 

 

în calitate de Autoritatea abilitată, pe de o parte, şi  

1.2.__________________________________________________________

_, 

(denumirea întreprinderii) 

reprezentată de  

_________________________________________________________ 

(funcţia, numele, prenumele) 

care activează în baza  

____________________________________________________________ 

(denumirea documentului) 

  

în calitate de Superficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul 

Contract de superficie, cu respectarea următoarelor clauze:  

   

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea dreptului de folosință 

asupra porțiunii de teren din domeniul public și privat al statului, cu suprafață de 

________ ha situat în interiorul terenului cu numărul cadastral _____________, 

conform planului geometric al porțiunii de teren pentru stabilirea dreptului de 

superficie, care este parte integrantă a acestuia. 

2.2. În conformitate cu prevederile art. 443 Cod Civil al RM, în sensul 

prezentului contract, superficia va fi înțeleasă ca drept real imobiliar de folosință 

al Superficiarului________ asupra porțiunii de teren indicat în pct. 2.1. al 

prezentului contract, pe care este situată construcția, cu numărul cadastral 

________________ce aparţine Superficiarului. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata contractului este de 49 ani şi produce efecte de la data semnării 

acestuia de către părţi. 

3.2. Contractul poate fi prelungit cu acordul bilateral al părţilor. 

 

IV. CONDIŢIILE DE PLATĂ   
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4.1. Superficiarul este obligat să achite redevență anuală  în mărime 

de_________ fără TVA, stabilită de Autoritatea abilitată. 

4.2. Plata redevenței se calculează şi se achită începând cu data semnării 

prezentului Contract. 

4.3. Plata redevenței se efectuează în avans, în mărime de 100% din plata 

anuală stabilită  de Autoritatea abilitată,  până la data de 31 ianuarie a anului 

curent. 

4.4. Achitarea se efectuează în decontări fără numerar în bugetul de stat. 

Superficiarul prezintă Autoritații abilitatate confirmarea achitării redevenței în 

bugetul de stat.  

4.5. Mărimea redevenței se modifică în cazurile prevăzute de legislația în 

vigoare. 

4.6. În cazul neachitării redevenței în termenele stabilite de prezentul 

contract, se aplică penalități în mărime de 0,2 % din suma plăţii neachitate pentru 

fiecare zi de întîrziere. 

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1. Autoritatea abilitată are dreptul de a inspecta terenul indicat în pct. 

2.1. al prezentului Contract, verificînd respectarea obligațiilor asumate de către 

Superficiar. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului contract el 

poate obliga Superficiarul să le înlăture.  

5.2. Autoritatea abilitată are dreptul să modifice în mod unilateral partea 

reglementară a contractului de superficie, în situaţia în care interesul naţional sau 

local o impune, potrivit hotărîrilor adoptate de către Guvern sau alte acte 

normative. 

5.3. Autoritatea abilitată are dreptul să actualizeze taxa pentru folosinţa 

terenului în cazul modificării legislaţiei. 

5.4. Autoritatea abilitată este obligat să nu îl tulbure pe superficiar în 

exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract. 

5.5. Autoritatea abilitată este obligat să notifice superficiarul despre 

apariţia oricăror împrejurări de natură sa aducă atingere drepturilor 

superficiarului precum şi în situaţia în care interesul naţional sau local impune 

restituirea terenului. 

5.6. Superficiarul are dreptul de a folosi terenul în limitele şi condiţiile 

stabilite prin prezentul contract. 
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5.7. Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra 

terenului menţionat în pct.1 în scopul utilizării şi întreţinerii în bune condiţii a 

construcţiilor deţinute. 

5.8. În vederea achitării plăţii datorate, Superficiarul are dreptul să fie 

informat asupra cuantumului la zi a sumei de plată datorată Autoritatii abilitată. 

În acest sens va putea solicita oricînd Autoritatii abilitate, anterior datei scadente, 

şă i se precizeze cuantumul sumei de plată. 

5.9. Superficiarul se obligă: 

a) să utilizeze terenul conform destinaţiei construcţiilor existente; 

b) să nu edifice pe terenul dat construcţii capitale, fără acordul scris al 

Autoritații abilitate; 

c) să nu creeze impedimenteAutoritații abilitate în utilizarea 

terenului, a construcţiilor şi edificiilor sale; 

d) să respecte standardele, normele etc. a activităților prestate 

conform legislației în vigoare; 

e) să nu modifice fără acordul scris al Autoritații abilitate, 

construcţiile existente pe teren la data încheierii contractului. 

f) să respecte sarcinile legale cu privire la protecţia mediului şi să 

asigure buna vecinătate; 

g) să aducă la cunoştinţa Autoritații abilitate, în scris, cu 30 de zile, 

înainte de împlinirea termenului, intenţia de prelungire a prezentului 

contract, În cazul în care nu s-a îndeplinit cerinţa menţionată, la încetarea 

contractului prin ajungere de termen, superficiarul este obligat să 

desfiinţeze construcţia şi să restituie terenul Autoritații abilitate, în mod 

gratuit şi liber de orice sarcini; 

h) să aducă la cunoştinţa Autoritații abilitate orice acte sau fapte care 

aduc atingere dreptului de de folosinţă liniştită şi utilă a terenului; 

i) acoperă cheltuieli ce ţin de perfectarea documentaţie cadastrale; 

5.10.  Se interzice Superficiarului să încheie orice acte privind 

cedarea dreptului de folosinţă constituit prin prezentul contract, sub 

sancţiunea rezilierii acestuia. 

 

6. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR 

6.1. Superficiarul poartă responsabilitate pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a prezentului Contract în conformitate cu legislaţia în vigoare 

a Republicii Moldova. 

 

7.INCETAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE 
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7.1.  Prezentul contract de superficie încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea termenului stabilit în contract; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin 

rezilierea unilaterală de către Autoritate abilitată. În această situaţie, 

Autoritatea abilitată va notifica imediat intenţia de reziliere unilaterală a 

contractului de superficie şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 

determinat aceasta măsură; 

c) prin prăbușirea/demolarea construcţiei; 

d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.9. lit.b) şi lit.e) şi la 

pct.5.10. 

7.2. În urma rezilierii contractului de către Autoritatea abilitată, ca 

urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către Superficiar sau al 

incapacității îndeplinirii acestora, contravaloarea lucrărilor necesare pentru 

aducerea terenului în starea inițială va fi suportată de către Superficiar. 

7.3. La încetarea, din orice cauza, a contractului de superficie, terenul 

care constituie obiectul contractului va fi restituit gratuit şi liber de orice sarcini 

Autoritații abilitate. 

 

7. FORȚA MAJORĂ 

7.1. Prin forţa majoră, în sensul prezentului contract de superficie, se înţelege 

un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, 

apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute 

obligaţiile asumate. 

7.2. Părţile nu poartă răspundere pentru ne executarea cuvenită al prezentului 

contract, dacă aceasta a avut loc drept consecinţă a circumstanţelor de forța 

majoră. Partea, care invocă la circumstanţele de forța majoră, este obligată să 

informeze cealaltă parte referitor la apariţia circumstanţelor de forța majoră în 

decurs de 3 (trei) zile calendaristice. Faptul apariţiei circumstanţelor de forța 

majoră e necesar să fie confirmat de Camera Industrială de Comerţ a Republicii 

Moldova. 

 

8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

8.1. Litigiile de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori încetarea 

prezentului contract de superficie urmează a fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în 

caz de imposibilitate de soluţionare a litigiului pe cale amiabilă în termen de 30 

de zile, acestea se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. 
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9. CONDIŢII SPECIALE 

9.1. Autoritatea abilitată nu poartă răspundere pentru integritatea 

patrimoniului, care aparţine Superficiarului, care se află pe terenul indicat în pct. 

2.1. al prezentului Contract. 

9.2. Superficiarul se obligă să prezinte prezentul Contract la serviciul 

cadastral teritorial pentru înscriere în registrul bunurilor imobile. 

9.3. Superficiarul se obligă să acorde Autoritații abilitate acces necondiționat 

prin terenul indicat în pct. 1.1. al prezentului Contract la obiectivele Autoritații 

abilitate. 

9.5. Superficiarul se obligă să achite Autoritații abilitate cheltuielile suportate 

pentru încheierea prezentului contract, inclusiv pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate, perfectarea planului geometric al porțiunii de teren pentru stabilirea 

dreptului de superficie, etc.  

  

10. DISPOZIŢII  FINALE 

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil 

până la executarea deplină a obligaţiei principale asumate. 

10.2. Toate anexele la prezentul contract sunt partea lui integrantă. 

10.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional 

încheiat între părţile contractante. 

10.4. Orice aviz sau o altă comunicare, îndreptată în temeiul prezentului 

contract se va considera valabilă, dacă va fi expediată prin scrisoare recomandată 

sau prin fax la adresa/numărul destinatarului, indicat în prezentul contract sau 

altă adresă/ numărul, indicat de destinatar în conformitate cu prezentul punct. 

10.5. Prezentul contract este semnat în 5 (cinci) exemplare avînd aceeași 

valoare juridică. 

 

ADRESE ŞI RECHIZITE BANCARE 

 

 

 

AUTORITATEA ABILITATĂ:    

 SUPERFICIAR:  
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Anexa 2  

la Hotărîrea Guvernului nr.      

  

MODIFICĂRILE  

           ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1428/2008 

 

Hotărîrea Guvernului nr.1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art 1437) se 

modifică după cum urmează: 

1) în hotărîre: 

a) din preambulul hotărârii se exclude textul ”Notă:  În titlul şi textul 

hotărîrii, titlul şi textul Regulamentului, precum şi textul anexelor la 

Regulament, cuvintele „Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea 

terenurilor aferente”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele 

„Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor 

aferente”, la cazul gramatical corespunzător, conform Hot.Guv. nr.299 din 

18.03.2016, în vigoare 25.03.2016” 

b)  din preambul se exclud cuvintele ”art.8 alin.(1) lit.g1)”; 

c)  punctul 13 se abrogă;  

 

2) în Anexă ”Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi 

locaţiunea/arenda terenurilor aferente”: 

a) la punctul 1 se exclud cuvintele ” art.8 alin.(1) lit.g1)”; 

b) în textul Regulamentului, precum şi textul anexelor la Regulament, 

cuvintele „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice caz gramatical, se 

substituie cu cuvintele „Agenția Proprietății Publice”, la cazul gramatical 

corespunzător; 

c) punctele 8-10 se abrogă; 

d) punctele 11-12 se expun în următoarea redacție: 

 

„11.  Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al 

statului, Cumpărătorul depune la Agenţia cerere pentru cumpărarea terenului 

aferent, conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.  

       Cererea va conține:  

pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale – denumirea 

completă de firmă, sediul şi numărul telefonului de contact;  

pentru persoanele fizice – numele de familie şi prenumele, codul personal 

din buletinul de identitate sau din pașaport şi numărul telefonului de contact;.  

La cerere Cumpărătorul va anexa:  

lex:HGHG19961023562
lex:HGHG19961023562
lex:HGHG20160318299
lex:HGHG20160318299
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1) schema terenului aferent, elaborat în modul stabilit (studiul de 

fezabilitate); 

2) extrasul din Registrul de stat al unităților de drept – pentru persoanele 

juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a 

pașaportului – pentru persoanele fizice; 

3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, 

sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în 

Registru dreptul de proprietate asupra bunului;  

4) autorizația de construcție şi actul de inspectare a construcției în cazul 

construcțiilor nefinalizate; 

5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz;  

6) după caz, avizul autorității publice centrale în administrarea căreia se află 

terenul, şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul, şi/sau clădirile 

amplasate pe terenul supus formării. 

         Agenția determină prețul de vânzare al terenurilor aferente din domeniul 

privat al statului, aplicând coeficientul maxim de amplasare şi amenajare, 

prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament.  

 

12. Agenția, în termen de 30 de zile de data înregistrării cererii de procurare 

a terenului aferent, va examina și va  exprima cumpărătorului acordul la 

elaborarea planurilor geometrice în 4 exemplare de către executanții de lucrări 

cadastrale în baza schemei terenului, parte componentă a  studiului de 

fezabilitate sau va  refuza motivat cererea Cumpărătorului.  

În acordul eliberat  Cumpărătorului pentru executanții de lucrări cadastrale 

la perfectarea planurilor geometrice, se va indica destinația terenului, suprafața și 

se va face mențiunea la studiul de fezabilitate perfectat de întreprinderea 

licențiată în domeniul urbanismului în scopul determinării suprafeței terenului 

aferent bunului imobil proprietate privată necesar procesului tehnologic.  

În caz de refuz la vînzarea terenului respectiv, Cumpărătorul va fi notificat, 

în termen de 30 zile, în scris privind  motivele ce fac imposibilă vînzarea-

cumpărarea terenului. Cumpărătorul este în drept să conteste refuzul vânzătorului 

, in condițiile legislației.  

 Planul geometric al terenurilor, elaborat conform prezentului punct se 

coordonează de Agenţie,, în baza căruia Agenția perfectează borderoul de calcul 

al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent solicitat spre cumpărare 

(patru exemplare conform  modelului specificat în anexa nr.2). 

 Borderoul de calcul şi planul geometric al terenului aferent sunt părți 

integrante ale contractului de vînzare-cumpărare. 

 În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, 

modificările corespunzătoare se introduc în registrul bunurilor imobile în baza 

ordinului Agenției.  

 Agenţia, urmare coordonării planului geometric și perfectării borderoului 

de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent,  în termen de până 

la 30 zile de la data prezentării spre aprobare a planurilor geometrice, va întocmi 
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în patru exemplare şi va semna contractul de vînzare-cumpărare a terenului 

respectiv; ” 

 

f)  aliniatul 2 din punctul 291 se abrogă. 

g)  aliniatul 2 din punctul 293 se abrogă. 

h) la punctul 294 cuvintele ”/autoritatea administrației publice centrale care 

administrează terenul” se exclude. 

i) punctul 295 se expune în următoarea redacție: 

 

„295. La demers proprietarul construcției va anexa:  

1) schema terenului aferent (studiul de fezabilitate), elaborat în modul 

stabilit; 

2)  extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original 

sau copie autentificată; 

3) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, autentificată de 

conducător și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, şi 

numărul telefonului de contact; 

4) copia buletinului de identitate sau de pe pașaportul solicitantului, pentru  

persoanele fizice şi numărul telefonului de contact.”  

 

 



Notă informativă
Ia proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului

'' 'v

Proiectul a fost elaborat de Agenţia Proprietăţii Publice

2*-: ' ■
A
In  co respundere  cu  p revederile  art. 7 alin. (3) lit. P ) şi art. 53 ale Legii nr. 
121-X V I d in  04 .05 .2007 , L egii n r .l3 0 8 -X III d in  25 iu lie  1997 şi pct. 9 din 
R egulam entu l, ap roba t p rin  H G  902/2017, A g en ţia  P rop rie tă ţii P ub lice  este 
organul ab ilita t cu  adm in istrarea  terenurilo r p ro p rie ta te  pub lică  a  statului 
aferen te  bu n u rilo r im obile  p roprietate  p rivată, darea  lo r în  locaţiune/arendă, 
inclusiv  v ân zarea  acestora, p recum  şi adm in istrarea  teren u rilo r proprietate  
pub lică  a  sta tu lu i d in  dom eniu l p rivat aferente bu n u rilo r im obile  proprietate  
de stat d in  gestiune.

în  conform itate  cu p revederile  lit. f3)-]?), alin. (3), art. 7 d in  L egea  121/2007, 
A genţie i P roprie tă ţii P ub lice  i-au fost a tribuite  com peten ţe  noi p rin  L egea 
nr.302 din  30 .11 .2018 , şi anum e:

f3) adm in istrarea, în  m odul stab ilit de către G uvern , a  te ren u rilo r proprietate  
pub lică  a  sta tu lu i aferen te  bunurilo r im obile  p rop rie ta te  pub lică  a  statului, 
inclusiv  darea  acesto ra  în  locaţiune/arendă/superficie ;

f4) adm in istrarea, în  m odul stabilit de către G uvern , a  te ren u rilo r proprietate  
pub lică  a  statu lu i a tribu ite  dom eniu lu i pub lic  al sta tu lu i, determ inate în  
conform itate  cu  L eg ea  nr.29/2018 p riv ind  d e lim itarea  p roprie tă ţii publice, 
inclusiv  d area  acesto ra  în  locaţiune/arendă/superficie ;

f5) adm in istrarea, în  m odul stab ilit de către G uvern , a  te ren u rilo r proprietate  
pub lică  a  sta tu lu i afla te  în  gestiunea în trep rin d erilo r de  sta t şi a  celor 
indicate în  L is ta  un ită ţilo r a le  căror terenuri destina te  agricu ltu rii răm în  în  
p rop rie ta tea  sta tu lu i, aprobată  p rin  L egea  n r.66 8 /1 9 9 5 , inclusiv  darea 
acesto ra  în  loca ţiune /a rendă / com odat/superficie.

U rm are n o rm elo r p reno ta te  se a testă  că  lipseşte  p ro ced u ra  de adm inistrare 
a  te renu rilo r p roprie ta te  pub lică  de stat, fap t ce a im pus necesitatea 
elaborării p rezen tu lu i p ro iec t de hotărîre.



C u referire  la  terenurile  agricole, m en ţionăm  că  acestea  necesită 

inven tariere  to ta lă , deoarece, deşi sunt incluse în  L is ta  u n ită ţilo r ale căror 
terenuri destina te  agricu lturii răm ân în  p rop rie ta tea  sta tu lu i, aprobată  prin 
L egea  n r.668 /1995 , legea  p rec iza tă  conţine m u ltip le  neconco rdan ţe  priv ind  
denum irea  persoane i ju rid ice  care deţine terenu l în  gestiune  de facto cu 
denum irea  persoane i ju rid ice  indicate în  an ex a  la  lege, p recum  şi devieri 
p riv ind  sup rafa ţa  rea lă  a  terenurilo r cu cea ind ica tă  în  anexa  la  lege.

în  scopul asigurării valo rificării terenurilo r p ro p rie ta te  pub lică  de stat aflate 
în  adm in istrarea  institu ţiilo r publice şi au to rită ţilo r pub lice  centrale, în  
gestiunea  în trep rin d erilo r de stat şi a soc ie tă ţilo r com ercia le  cu capital 
in tegral de stat, inclusiv  a  celo r agrico le incluse  în  A nexă  la  L egea 
n r.668 /1995 , p recum  şi a terenurilor, în  m od  tran sp aren t şi e fic ien t ce 
im pune stab ilirea  m ecanism ului c lar de  tran sm ite re  acestora  în  
locaţiune/arendă/superfic ie /com odat/ institu irii serv itu tei.

D e asem enea, p rin  L egea  n r.l3 0 8 -X III din 25 iu lie  1997 priv ind  preţul 
norm ativ  şi m odu l de vânzare-cum părare  a  păm ân tu lu i, A gen ţia  a fost 
ab ilita tă  cu com peten ţe  p riv ind  aprobarea suprafeţei te ren u rilo r proprietate  
pub lică  a statu lu i u tilizate  în  procesul tehno log ic , a fe ren te  obiectivelor 
p rivatiza te  sau care se p rivatizează, o b iec tive lo r p riva te , p recum  şi a 
terenurilo r u tiliza te  în  procesul tehno log ic , a fe ren te  construcţiilor 
nefinalizate  şi e labo rarea  borderourilo r de calcu l al p re ţu lu i de v înzare a 
terenurilo r, fap t ce im pune operarea m od ificărilo r în  H o ta rirea  G uvernului 
nr.1428 d in  16 decem brie  „pentru  aprobarea R egu lam en tu lu i cu priv ire  la 
v înzarea-cum părarea  şi locaţiunea/arenda teren u rilo r a fe ren te” .

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.
4-.£ v-1:

Prin proiectul R egu lam entu l cu priv ire  la v a lo rificarea  te ren u rilo r proprietate  
pub lică  a  statu lu i se propune reg lem entarea m odu lu i de valorificare a 
terenurilo r p rop rie ta te  p ub lică  a statu lului, inclusiv  transm iterea  acestora 
în  locaţiune/arendă/superfic ie  /com odat/ institu irii serv itu tii, în  cazul în 
care este  co m patib ilă  cu uzul public  sau v înzării cum părării.
P revederile  p ro p u se  în  R egu lam ent se ex tind  asupra  teren u rilo r proprietate  
pub lică  de  sta t d in  gestiunea  în treprinderilo r de  stat, au to rită ţilo r/institu ţiilo r 
pub lice  de stat, societă ţilo r com erciale  cu cap ita l in teg ral sau m ajoritar 
pub lic  (în  con tinuare  - în treprinderi) şi în  special asupra:

a) te ren u rilo r p roprie ta te  pub lică  a sta tu lu i d in  dom eniu l public  şi 
p riva t a feren te  bunurilo r im obile  p roprietate  de  sta t d in  gestiune;



b)  te ren u rilo r p roprie ta te  pub lică  a  statu lui in c lu se  în  A nexa  la L egea 
668/95;

c) te ren u rilo r p roprietate  pub lică  d in  adm in istrarea/gestiunea  
au to rită ţilo r/institu ţiilo r publice, cu excep ţia  te ren u rilo r d in  dom eniul 
apărării, securită ţii şi ordinii publice, silv icu lturii şi fondu l apelor.

d) T eren u rilo r p roprietate  pub lică  a  statu lu i, am p lasa te  în  perim etrul 
zăcăm ântu lu i de in teres pub lic  naţional şi spaţiile  sub terane  ale acestuia.

R espectiv , în  capito lu l II al regu lam entu lu i se p ro p u n e  ca terenurile  
p roprie ta te  pub lic  de stat, libere de construcţii să se transm ită  în 
locaţiune/arendă/superfic ie  prin  lic itaţie  cu strigare , iar cele  afectate de 
construcţii p rop rie ta te  p rivată  sau cele am plasate  în  perim etrul 
zăcăm ântu lu i de in teres pub lic  naţional, în  m odul de te rm in a t de pct. 11 din 
regu lam ent, fiind  analogic  cu procedura determ inată  de  H G  1428/2008. D e 
asem enea se p ropun  selectarea locatarilo r/arendaşilo r/superfic iarilo r 
te renu rilo r p rop rie ta te  pub lică  de stat p rin  negocieri d irec te  de către 
com isia  in stitu ită  p rin  ordinul A genţiei P roprie tă ţii P ub lice  în  corespundere 
cu p revederile  de term inate  de pct. 18 din  regu lam ent.
T o toda tă  cap ito lu l III, reg lem ntează  p rocedu ra  de  v în za re  a terenurilor 
specificate.

P ro iectu l p resupune im plicaţii financiare  buge ta re  aferen te  executării 
lucrărilo r cadastra le  de inventariere a te ren u rilo r p ro p rie ta te  publică a 
statu lu i, inclusiv  terenu rile  incluse în  A nexa la  L eg ea  668/95 şi de întocm ire 
a  titlu rilo r de  au ten tificare  a drepturilor deţinăto ru lu i de  teren  pe num ele 
A gen ţia  P roprie tă ţii Publice.

6. Mbdui de încorporarea actului în cadrul normativ In vigoare

7.' : Avizafeă şi conşultarea publică ă prbiectului::; ■ ^  /  '
Proiectul va  fi publicat pentru consultări publice pe pagina web a Agenţiei 
Proprietăţii Publice www.app.eov.md si pe particip.md

8 * ■■.§ Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie: aviz nr. 06/2-529 din 30.01.2019.

9. vÿ.
Nu este necesar

10 / ■ ;
Proiectul a fost supus expertizei juridice: aviz nr. 04/858 din 30.01.2019.

1 1 . Constatările altor expertize
Nu este necesar

Director General Vladimir Baldovici

http://www.app.eov.md
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