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Cu privire la dizolvarea (lichidarea) unor întreprinderi de stat 

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

 

În temeiul art. 7 lit. r) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, art. 6 alin. (1)  lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și 

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

nr. 90-93, art.  401), cu modificările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (1) din 

Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 750), 

cu modificările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se acceptă propunerea Agenției Proprietății Publice cu privire la 

dizolvarea (lichidarea) următoarelor întreprinderi de stat: 

1) Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”; 

2) Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”;  

3) Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”;  

4) Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”;  

5) Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”. 

 

2. Agenția Proprietății Publice va asigura lichidarea întreprinderilor 

nominalizate la punctul 1 și desemnarea comisiilor de lichidare, după caz, a 

lichidatorilor, conform prevederilor legale. 

 

3. Agenția Proprietății Publice va asigura transmiterea barajelor, digurilor 

de protecție împotriva inundațiilor și a căilor de acces din gestiunea 

întreprinderilor în proces de lichidare indicate la punctul 1 în administrarea 

Agenției „Apele Moldovei”, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.  901/2015. 

 



2 

 

 

 

D:\Elena\21107\21107 - redactat (ro).docx 

4. Disponibilizarea salariaților întreprinderilor de stat menționate la punctul 

1 se va efectua în conformitate cu prevederile legislației muncii. 

 

5. După radierea întreprinderilor de stat indicate la punctul 1 din Registrul 

de stat al persoanelor juridice, Agenția Proprietății Publice va asigura modificarea 

anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Proprietății Publice în vederea excluderii pozițiilor 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”, Î.S. „Stațiunea Tehnologică 

pentru Irigare Briceni”, Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”, 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”, Î.S. „Stațiunea Tehnologică 

pentru Irigare Orhei”. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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