
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea în arendă a unor terenuri 

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

În temeiul art. 6 din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, 

art.401), art. 22 din Legea  nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură, 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.7-17/34, art.401), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit în arendă porţiunile de teren din terenul cu nr. cadastral 

0131120002, proprietate publică a statului, domeniul public aflat în folosinţa 

ÎS „CVC Mileștii Mici”, către: 

a) SRL „Grand Oil”,  porțiunea de teren cu suprafața de  5,00 ha din terenul 

cu nr. cadastral 0131120002, situat la intersecția străzii Grenoble, mun. Chișinău, 

cu strada M. Eminescu, or. Codru, în scopul amplasării și  amenajării unui complex 

agroindustrial pentru obiective de infrastructură a agriculturii, pe un termen de 25 

ani; 

b) SRL „Palan”, porțiunea de teren cu suprafața de  2,7024 ha din terenul 

cu nr. cadastral 0131120002, situat la intersecția străzii Grenoble, mun. Chișinău, 

cu strada M. Eminescu, or. Codru, în scopul amplasării unui complex 

agroindustrial pentru obiective de infrastructură a agriculturii, pe un termen de 17 

ani; 

b) persoana fizică Melihova Ala,  porțiunea de teren cu suprafața de  

2,5974 ha din terenul cu nr. cadastral 0131120002,  situat  pe str.  M. Eminescu, 

or. Codru, mun. Chișinău, în scopul amplasării  unui complex agroturistic, pe un 

termen de 17 ani. 

 

2. Agenția Proprietății Publice va asigura  formarea prin separare a 

terenurilor invocate   în pct. 1 și transmiterea acestora în arendă prin încheierea 

contractelor de arendă cu SRL „Grand Oil”, SRL „Palan” și  persoana fizică 

Melihova Ala, precum şi monitorizarea procesului de executare a contractelor de 

arendă şi a modului de utilizare a terenurilor respective. 

 

lex:LPLP20070504121
lex:LPLP20070504121


2 

 

Y:\004\ANUL 2019\3045\redactat_3045-ro.docx 

3. Agenția Proprietății Publice va asigura constituirea comisiei de 

transmitere, precum şi transmiterea terenurilor menţionate la pct. 1 în arendă, 

formate ca obiecte distincte, în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

 

4. Plata pentru arenda terenurilor agricole va fi determinată conform Legii 

nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a 

pămîntului, iar mijloacele financiare încasate din arendă vor fi transferate în 

bugetul de stat. 

 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Ноtйririi Guvernului

cu privire la transmiterea iп аrепdй а uпоr tеrепuri

1. Denumirea autorului gi, duрi caz, а participan(ilor Ia еlаЬоrаrеа
proiectuIui:
Аgепliа Proprield|ii Publice

z, Condi(iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч 9i finalitй{ile
urmйritе:

Proiectul Ноtёririi Guvemului cu privire la transmiterea cu privire 1а

transmiterea in аrепdё а чпоr tеrепuIi а fost еlаЬоrаt in temeiul art,6 din Legea
пr, l21 -ХYI din 4 mai 2007 privind administrarea 9i deetatizarea propriet6lii publice
qtart.22dinLegea пr. 198-ХV din 15.05.2003 cuprivirelaarendainagriculturё,
саrе рrечеdе сй terenurile agricole рrорriеtаtе publicё se dau iп аrепdё de сбtrе

Guvem.
Рrоiесtul in cauzё а fost elaborat urтпаrе solicitёrilor parvenite de la SRL

"Grапd Oil", SRL"Palan" 9i Melihova Ala pгivind transmiterea in arendё а

po4iunilor de teren de 5,00 hа,2,7024 hа ф 2,5974 ha din terenul пт. cadastral

01Зl120002, cu suprafala de 89,24|7 ha, proprietate publicd а statului, domeniul
public, aflat in folosinla iS ,,CVC Mile;tii Mici" iп scopul аmрlаsёrii gi amenajбrii
соmрlехеlоr аgrо industriale (pentru obiective de infrastructurё а agriculturii) 9i
turistic.

2. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor поi:
Sчрrаfе!еlе tеrепчrilоr рrорчsе spre аmепаjаrеа соmрlехеlоr аgrо industriale

(pentru obiective de iпfrаstruсrtuгё а agriculturii) Ei turistic au fost determinate de
intreprinderea licenliat1 in domeniul urbanismului, fapt atestat prin Studiile de
prefezabilitate пr. l4l70ll9-0З, пr. 14170/19-05 Ei пr. |4170119-06 еlаЬоrаt de
iS"Urbanproiect".

Construcliile саrе se рrорuп а fi edificate de SRL "Grапd Oil" сопfоrm
studiului de fundamentare пr. l4170/l9 - 0З rерrеziпtё: piali аgriсоlё, hаlё de
соmеrf а tehnicii agricole, depozite agricole, frigidеr, сепtru de logisticй 9i
amenajarea unei zone de оdihпё Ei гесrееrе.

Сопfоrm studiului de fundamentare пr. |4|70ll9 - 05, proiectul ргорчs de
SRL"Palan", rерrеziпtё Ьlосuri comerciale de rеаlizаrе а produselor agroalimentare
9i frigider de рёstrаrе а produselor agricole, iаr сопfоrm studiului de fundamentare
пr. |4|70l|9 - 06, cet. Melihova Ala solicitб роr[iuпеа de tеrеп de 2,5974 hа iп
аrепdё pentru edificarea pensiunii agroturistice 9i obiectivelor etnofuristice gi de
счltчrй-оdihпй qi rеасriаtiе.

urmаrе арrоьбrii prezentului proiect, va fi еlаьоrаt proiectul planului
geometric, in temeiul studiilor de fezabilitate reliefate, саrе va ingloba suprafala
tеrепчlui specificatё iп studiul de fezabilitate,



ц. Fчпdаmепtаrеа есопоm ico-financia rй:
Implimentarea proiectului nu necesitй cheltuieli financiare din раrtеа statului.

s. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul поrmаtiч in vigoare:
in corespundere cu рrечеdегilе аrt. 3б Codul funciar al RM, terenurile cu

destinaJie agricolй, indiferent de fогmа de proprietate, sint folosite pentru

dеsйgurаrеа activitatii in scopul obginerii de produse agricole gi pentru amplasarea
obiectivelor de iпfгаstrчсturё а agriculturii gi а structurilor de primire turisticй, din
categoria pensiunilor agroturistice, рrесum gi репtrч oblinerea рrоdusеlоr
energetice

in conformitate cu prevederile art. 5 al Legii пr. 29 din 05.04.2018, bunurile
domeniului public pot fi transmise in аdmiпistrаrе, gestiune, concesiune. comodat
sau lосаfiчпе/аrепdё in condiliile Legii пr.|2|D007 privind administrarea 9i

deetatizarea propгietllii publice sau ale аltоr legi speciale,
in corespundere cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. fl) qi alin.(4) lit. f)-f), art.

5З ale Legii пr. 12I-XVI din 04.05.2007, Legii nr.l308-XIII din 25 iulie 1997 qi

pct. 9 din Regulamentul, aprobat prin HG 9021201'7, Agenlia Proprietёlii Publice,
rесепt, а fost dеsеmпаtё iп calitate de оrgап abilitat cu administrarea tеrепurilоr

ргорriеtаtе public6.
iпtrергiпdеrilе de stat gestionaгe а terenului пr. cadastral 013 1 l20002, suрrаfа!а

de 89,2416 hа, а desйgurat licitaliile pentru adjedecarea dreptului la аrепdd а

po(iunilor de teren рrорusе spre transmitere in аrепdй in anul 2008 Ei anul 2017,
iаr contractele au fost de fapt incheiate cu adjudecatarii dreptului de аrепdй,
contracte се au fost сооrdопаtе de MADRM. Astfel, SRL "Grапd Oil", iп temeiul
licitajiei cu strigare din 24 octombrie201,7 s,i contractului de аrепdё пr. ||9120|7
din 01 noiembrie 2017 а adjudecat dreptul de аrепdё pentru 27 ani. SRL"Palan"
iп temeiul licitaliei din 20 noiemЫie 2008 Ei Contractului de аrепdё пr. 89/6 din
28.02.2009 9i acordului aditional пr. 2 din l4.09.2015 i-a fost adjudecat dreptul la
аrепdЁ ре un tеrmеп de la 28.08.2015 - рiпё 1а28.02.20З6, iar Melihova Ala - in
temeiul licitaliei din 20 поiеmЬriе 2008 qi Contractului de аrепdй пr.91/7 din
28.02.2009 9i Acordului aditional din 14.09.20l5, de asemenea i-a fost adjudecat
dreptul la аrепdё ре uп tеrmеп de la 28.08.2015- рйпё lа28.02.20З6,

Cu rеfеrirе la transmiterea in агепdё de сdtrе unele intreprinderi/institulii
publice саrе de{in in fоlоsiпlё tеrепuri agricole prevЁzute in апеха la Legea pentru
арrоЬаrеа Listei unit6lilor ale сёrог tеrепuri destinate agriculturii rdmiп in
рrорriеtаtеа statului, пr.668/1995 s-a constatat сё la trапsmitеrеа in аrепdё а
terenurilor рrорriеtаtе publici а statului, domeniul public, modul de folosinlй
agricol, incluse in Lista unitetilor ale сёrоr terenuri destinate agriculturii rёmiп in
рrорriеtаtеа statului, аргоЬаtё рriп Legea пr. 668-XIII din 23,11.1995, atit la acel
moment, cit gi actualmente legislalia prevede dоаr un singur mecanism de
transmitere а tеrепurilоr agricole incluse in апехЁ la Legea пr. 668-XIII din
2з, l 1 . 1995 in аrепdй - рriп Ноtбrirе de Guvem.

Urmаrе examinёrii materialelor anexate la аdrеsёrilе реtiцiопаrilоr, se atestй
сб la incheierea сопtrасtеlоr de аrепdй а tеrепurilоr agricole, nu existau hоtйriri
de Guчегп iп temeiul сёrоrа аr putea fi dеmаrаtй qi autorizatй transmiterea iп
аrепdё а tеrепurilоr men{ionate, deqi MADRM а autoгizat aceste contracte, iar рriп
prezentul proiect de hоtёrirе se рrорuпе iпlёturаrеа omisiunii оrganului сепtrаl de



specialitat abilitat la acel moment cu administrarea tеrепчrilоr agricole iuncluse in
Legea пr. 668-ХШ din 23.11.1995.

о. Avizarea 9i consultarea public5 а proiectului
Proiectul de hоtёrАrii а fost supus dezbaterilor publice, fiind plasat ре pagina

web а agen|iei (www,app.gov.md).

z. ConstatЙгile expertizei anticoruptie: Nr. EHG19/5736 din 26.02.2019

в. Constatйrile expertizei juridice: пr. 04ll302 din 11.02.2019.

s. Constatбrile altor expertize
Proiectul nu confine prevederi de reglementare а activitatii de intreprinzёtor in
contextul Legii cu рriчirе la principiile de bazб de reglementare а activitёtii de

intreprinzйtor пr. 235-ХИ din 20.07.2006, astfel dесёzАпd necesitatea examinёrii
de сёtrе Grupul de lчсrч pentru rеglеmепtаrеа activitё|ii de iпtrерriпzёtог.

Director general vladimir Baldovici
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