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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 13 lit. f) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea 

listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor 

bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, 

art. 1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) la poziția 44: 

a) coloana 2 se completează cu textul „(nr. cadastral 64721130950.01)”; 

b) la coloana 4, textul „69,00/1” se substituie cu textul „51,90/1”; 
 

2) la poziția 45: 

a) coloana 2 se completează cu textul „(nr. cadastral 64721130951.01)”; 

b) la coloana 4, textul „53,00/1” se substituie cu textul „48,70/1”; 
 

3) la poziția 46: 

a) coloana 2 se completează cu textul „(nr. cadastral 64721130952.01)”; 

b) la coloana 4, textul „41,50/1” se substituie cu textul „71,40/1”; 
 

4) la poziția 47: 

a) coloana 2 se completează cu textul „(nr. cadastral 64721130953.01)”; 

b) la coloana 4, textul „227,00/2” se substituie cu textul „92,00/2”; 
 

5) se completează cu poziția 441 cu următorul cuprins: 

b) se completează cu pozițiile 451 și 452 cu următorul cuprins: 

„441. Veceu (nr. 

cadastral 

64721130950.02) 

r-nul Orhei, 

com. Tribujeni, 

s. Butuceni 

4,00/1”; 
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c) se completează cu pozițiile 461 și 462 cu următorul cuprins: 

d) se completează cu pozițiile 471 și 472 cu următorul cuprins: 

 

2. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea 

listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției 

Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 108-110, 

art.215), cu modificările ulterioare se completează cu pozițiile 2321-2324 cu 

următorul cuprins: 
 

„2321. Teren 

(destinat 

ocrotirii 

naturii, 

ocrotirii 

sănătății, 

activității 

recreative, 

de valoare 

istorico-

culturală, 

zonelor 

suburbane 

și ale 

zonelor 

verzi)/ 

r-nul 

Orhei, 

com. 

Tribujeni, 

s. 

Butuceni 

64721130950 0,0793 Ministerul 

Culturii „/I.P. 

Rezervația 

Cultural 

Naturală 

Naturală 

„Orheiul 

Vechi” 

„451. Construcție (nr. 

cadastral 

64721130951.02) 

r-nul Orhei, 

com. Tribujeni, 

s. Butuceni 

27,60/1 
 

452. Veceu (nr. 

cadastral 

64721130951.03) 

r-nul Orhei, 

com. Tribujeni, 

s. Butuceni 

9,00/1”; 

„461. Construcție (nr. 

cadastral 

64721130952.02) 

r-nul Orhei, 

com. Tribujeni, 

s. Butuceni 

40,00/1 
 

462. Veceu (nr. 

cadastral 

64721130952.03) 

r-nul Orhei, 

com. Tribujeni, 

s. Butuceni 

4,00/1” 

„471. Construcție (nr. 

cadastral 

64721130953.02) 

r-nul Orhei, 

com. 

Tribujeni, s. 

Morovaia 

22,50/1 
 

472. Veceu (nr. 

cadastral 

64721130953.03) 

r-nul Orhei, 

com. 

Tribujeni, s. 

Morovaia 

12,60/1” 



3 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\14128\14128-redactat-ro.docx 

aferent 

obiectivelor 

istorico-

culturale) 

2322. Teren 

(destinat 

ocrotirii 

naturii, 

ocrotirii 

sănătății, 

activității 

recreative, 

de valoare 

istorico-

culturală, 

zonelor 

suburbane 

și ale 

zonelor 

verzi)/ 

aferent 

obiectivelor 

istorico-

culturale) 

r-nul 

Orhei, 

com. 

Tribujeni, 

s. 

Butuceni 

64721130951 0,1537 Ministerul 

Culturii „/I.P. 

Rezervația 

Cultural 

Naturală 

Naturală 

„Orheiul 

Vechi”. 

2323. Teren 

(destinat 

ocrotirii 

naturii, 

ocrotirii 

sănătății, 

activității 

recreative, 

de valoare 

istorico-

culturală, 

zonelor 

suburbane 

și ale 

zonelor 

verzi)/ 

aferent 

obiectivelor 

istorico-

culturale) 

r-nul 

Orhei, 

com. 

Tribujeni, 

s. 

Butuceni 

64721130952 0,0869 Ministerul 

Culturii „/I.P. 

Rezervația 

Cultural 

Naturală 

Naturală 

„Orheiul 

Vechi”. 

2324. Teren 

(destinat 

r-nul 

Orhei, 

64721130953 0,0642 Ministerul 

Culturii „/I.P. 
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ocrotirii 

naturii, 

ocrotirii 

sănătății, 

activității 

recreative, 

de valoare 

istorico-

culturală, 

zonelor 

suburbane 

și ale 

zonelor 

verzi)/ 

aferent 

obiectivelor 

istorico-

culturale) 

com. 

Tribujeni, 

s. 

Morovaia 

Rezervația 

Cultural 

Naturală 

Naturală 

„Orheiul 

Vechi”. 

  

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

  



Noti informativi
la proiectul Hotlririi Guvernului

cu privire lo modificarea unor hofirAri ale Guvernului

l. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participantilor la elaborarea proiectului.

Proiectul Hotdr6rii Guvemului cu privire la modificarea unor hotdrdri ale
Guvernului" a fost elaborat de cdtre Ministerul Culturii.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalitlfile
urmirite.

La 8 februarie 2022, Ministerul Culturii a solicitat Agenfiei Proprietdfii Publice
instituirea Comisiei de delimitare selectivd a patrimoniului statului din gestiunea

Instituliei Publice,,Rezervatia Cultural-NaturalS,,Orheiul Vechi".
La 24 februarie 2022 afostemis Ordinul Agenliei Proprietd{ii Publice nr. 83 privind

instituirea Comisiei de delimitare selectivd a patrimoniului statului din gestiunea
Instituliei Publice,,Rezerva!ia Cultural-Natural6,,Orheiul Vechi.

La 07 aprilie 2022 au fost receptionate lucrdrile cadastrale efectuate de Institutul
Pentru Organizarea Teritoriului in privinla:

- terenului cu nr. cadastral 64721130950 (nr. cadastral vechi 6472000120) Ei a
construcliilor amplasate pe acesta - complexul etnografic nr.1;

- terenului cu nr. cadastral 64721130952 (nr. cadastral vechi 6472000118) Ei a
construc!iilor amplasate pe acesta - complexul etnografic nr.3;

- terenului cu nr. cadastral 6472113953 (nr. cadastral vechi 6472000117) Ei a
construcliilor amplasate pe acesta - complexul etnografic nr.4.

La 16 mai 2022 au fost recep{ionate lucrdrile cadastrale efectuate de Institutul
Pentru Organizarea Teritoriului in privinla terenului cu nr. cadastral 64721130951 (nr.
cadastral vechi 6472000119) Ei a construcliilor amplasate pe acesta - complexul
etnografic nr.2.

Pentru a finaliza procedura de delimitare in privinla acestor 4 complexe etnografice
(proprietate a statului), in temeiul art.13 lit. f) din Legea nr.2912018 privind delimitarea
proprietSlii publice, urmeazd a fi aprobatd, prin Hotirdre de Guvem, lista acestor bunuri
imobile.

intemeiul art.22,alin.(2)lit.a)dinLegeartr.2g/20lSprivinddelimitareaproprietElii
publice, aceasta Hotdrdre de Guvern va permite inscrierea in Registrul bunurilor imobile
a informaliilor, in privinla bunurilor imobile delimitate, referitoare la titularul dreptului
de proprietate (pentru noile construclii accesorii identificate pe teren), a dreptului de

administrare qi a dreptului de gestiune, precum Ei actualizarea informaliilor referitoare la
suprafala acestor bunuri imobile.

Suplimentar, men(ion6m cd complexele etnografice nr.1, nr.2 gi nr.4 sunt vizate in
cadrul proiectului IHARD/2.1/l0l istorie Si muzicd, valori care ne unesc, selectat in
cadrul primului apel de propuneri pentru POC RO-MD 2014-2020.

Una dintre condiliile precontractuale impuse de finanlator este ca dreptul
beneficiarului (Ministerul Culturii), in privinla celor 3 complexe etnogralice vizate in
proiect, sd fie inscris in Registrul bunurilor imobile.

Acest drept va deveni posibil de inscris, dupd actualizarea informaliilor din Anexa
nr. I 0 a Hotar6rii Guvemului nr.3 5 I /2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor
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imobile proprietate publicd a statului qi la transmiterea unor bunuri imobile qi a celor
din cadastrul bunurilor imobile, delinut de Agenlia Servicii Publice (fapt comunicat prin
scrisoarea ASP nr.0l/381 din l8 ianuarie 2022).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislatiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene.

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaJiei na{ionale cu legisla(ia Uniunii
Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.
Pct.l subpct.l) - 4) din proiectul de Hotdrdre de Guvem se referd laactualizarea

informaliilor privind suprafala celor 4 construc!ii incluse la poziliile w.44-47 din Anexa
nr.10 a Hotdrdrii Guvemului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor
imobile proprietate publicd a statului Si la transmiterea unor bunuri imobile, precum qi
suplimentarea informaliilor cu privire la numerele cadastrale, stabilite in cadrul
procedurii de delimitare.

Astfet, in cadrul procedurii de delimitare, celor 4 complexe etnografice de la
poziliile 44-47 li s-a atribuit numerele cadastrale:

- 647211 30950, pentru complexul etnografic nr.I ;
- 6472113095 1 - pentru complexul etnografic nr.2;
- 64721130952 - pentru complexul etnografic nr.3;
- 64721130953 - pentru complexul etnografic nr.4.
De asemenea, s-a actualizat informalia privind suprafala celor 4 complexe

etnografice:
- 5 1,90, pentru complexul etnografic nr.1;
- 48,70, pentru, complexul etnografic nr.2;
- 71,40, pentru, complexul etnografic nr.3;
- 92,00, pentru, complexul etnografic nr.4.
Pct.l subpct.S) din proiectul de Hot6rAre de Guvem se referi la includerea a 7

pozilii noi in Anexa nr.10 a Hotdr6rii Cuvemului w.35112005, corespunzdtor num6rului
de constructii identificate suplimentar pe acele 4 terenuri delimitate.

Astfel:
- pe terenul cu nr. cadastral64721130950; suplimentar a fost identificati construcfia

(veceu), cireia i s-a atribuit nr. cadastral 64721130950.021
- pe terenul cu nr. cadastral64721130951, suplimentar a fost identificatd constructia

(locativa) cdreia i s-a atribuit nr. cadastral 64721130951.02 qi constructia (veceu), cireia
i s-a atribuit nr. cadastral 64721130951.031

- pe terenul cu nr. cadastral 64721130952, suplimentar a fost identificatl constructia
(locativE) cEreia i s-a atribuit nr. cadastral 64721130952.02 Ei construcfia (veceu), cdreia
i s-a atribuit nr. cadastral 64721130952.03;

- pe terenul cu nr. cadastral64721130953, suplimentar a fost identificati construc{ia
(locativa) cdreia i s-a atribuit nr. cadastral 64721130953.02 gi construcfia (veceu), cdreia
i s-a atribuit nr. cadastral 64721130953.03;

Pct.2 din proiectul de Hotlrdre de Guvem se refer5 la includerea a 4 pozilii noi in
Anexa nr.3 la Hotdr6rea Guvernului nr.l61l20l9 cu privire la aprobarea listei terenurilor
proprietate publica a statului din administrarea Agenliei Proprietdlii Publice,
corespunz[tor celor 4 terenuri delimitate.
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Astfel, la poziliile 2321-2323, au fost incluse terenurile cu nr. cadastrale
4721 130950. 4721 130951, 4721130952 qi 4721130953.

Conform pct. 3 al proiectului, data intririi in vigoare a Hotirdrii de Guvem se

propune a fi data pubticdrii acesteia.
Intrarea in vigoare a Hotdrdrii de Guvern la data publicdrii este dictatd de

necesitatea inilierii cdt mai urgente a procedurii de inscriere a dreptului de administrare
al Ministerului Culturi in Registrul bunurilor imobile (pentru a putea fi opozabil terlilor)
in privinla bunurilor proprietate a statului aflate in gestiunea Instituliei Publice

,,Rezervalia Cultural-NaturalS,,Orheiul Vechi".

5. Fundamentarea economico-fi nanciari.
Implementarea prezentului proiect nu necesitd cheltuieli financiare din bugetul de

stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul se incorporeazd in sistemul actelor normative gi nu va necesita modificarea
altor acte legislative sau normative.

7. Avizarca qi consultarea publici a proiectului.

Respectarea prevederilor Legii rv.l00l2017 cu privire la actele normative qi ale Legii
nr. 23912008 privind transparenla in procesul decizional va fi asiguratd prin plasarea

proiectului, impreund cu Nota informativd, pe pagina web a ministerului
www.mc ov.md , secliunea - Transparen{a decizional6.

Proiectul a fost avizat de citre Ministerul Justifiei, Agenfia Servicii Publice 9i

Agenf ia Propriet6lii Publice.
Recomanddrile autoritAlilor precum qi argumentarea autorului proiectului au fost

expuse in sinteza obiecliilor qi propunerilor la proiectul Hot6r6rii de Guvem respectiv.

8. Constatirile expertizei anticorup{ie.

Proiectul a fost inaintat Centrului Nalional Anticorupfie spre expertizare.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate.
Proiectul nu are ca scop armonizarea legisla{iei nalionale cu legislalia Uniunii

Europene.

10. Constatirile expertizei juridice.

Proiectul urmeazd a fi expertizat de cdtre Ministerul Justiliei.

I l. Constatirile altor expertize.

Proiectul nu cade sub incidenla altor expertize necesare de a fi efectuate in conditiile

Legii nr. 100/20 I 7 cu privire la actele normative.

Sergiu PRODAN

Serviciul juridic
068269785

M in ist ru
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