
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

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 HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Poziția 276 din anexa nr.227 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 completează cu 

următoarele subpoziții:  

 
„Construcție 

(nr. cadastral 4822103.245.01) 

s. Cobani, r-nul Glodeni 65,6 Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea 

Domnească” 

Construcție 

(nr. cadastral 4822103.245.02) 

s. Cobani, r-nul Glodeni 65,9 Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea 

Domnească” 

Construcție accesorie  

(nr. cadastral 4822103.245.03) 

s. Cobani, r-nul Glodeni 36,7 Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea 

Domnească” 

Construcție 

(nr. cadastral 4822103.245.04) 

s. Cobani, r-nul Glodeni 67,1 Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea 

Domnească”. 

 

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 poziția 4531 cu următorul 

cuprins: 

 
„4531

. Teren r-nul Glodeni, s. Cobani, 

extravilan 

4822103245 0,7743 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului/Agenția 

„Moldsilva”/Î.S. Rezervația 

Naturală „Pădurea Domnească”. 
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii  de Guvern  

pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(numărul unic 24/MADRM/2021) 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Consiliul raional Glodeni au 

încheiat la 14.08.2013 Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului 

„Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”, care se regăsește în Lista 

proiectelor prioritare de dezvoltare regională pentru finanțare din mijloacele Fondului 

național pentru dezvoltare regională, anexată la Documentul unic de program pentru anii 

2013-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.933/2012. 

În cadrul acestui proiect au fost construite trei căsuțe de vacanță cu nr. cadastrale 

4822103.245.01, 4822103.245.02, 4822103.245.04  și o construcție accesorie  (grup 

sanitar) cu nr. cadastral 4822103.245.03,  situate pe terenul cu nr. cadastral 4822103245 

cu suprafața de 0,7743 ha, amplasat în extravilanul satului Cobani, raionul Glodeni, 

proprietate publică a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.   

În temeiul deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 7/12 din 12.12.2014, în registrul 

bunurilor imobile a fost intabulat dreptul de proprietate publică (domeniul public) al 

statului asupra terenului și construcțiilor menționate și dreptul de gestiune economică al 

Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, al cărei fondator este Agenția 

„Moldsilva”. 

Terenul și construcțiile au fost transmise Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” 

în baza actului de predare-primire a clădirilor și terenului aferent acestor clădiri, încheiat 

la 22.12.2014 cu Consiliul raional Glodeni și sunt gestionate până în prezent de către 

această întreprindere de stat.    

Cu toate acestea, până în prezent, Guvernul nu a identificat autoritatea publică care 

urmează să administreze bunurile imobile. Or, potrivit art. 5 alin. (5) din Legea nr.29/2018 

privind delimitarea proprietății publice, transmiterea în administrare a proprietății 

bunurilor domeniului public ce aparțin cu drept de proprietate statului se face prin hotărâre 

de Guvern.   

Astfel, prin prezentul proiect se urmărește scopul de a lichida această omisiune și de a 

asigura temeiuri legale pentru exercitarea dreptului de administrare și dreptului de gestiune 

economică asupra bunurilor imobile în privința cărora consiliul local s-a expus în favoarea 

trecerii din proprietatea sa în proprietatea publică a statului. 

Terenul și construcțiile fac parte din obiectul Popas turistic „La Fontal”, realizat în cadrul 

implementării proiectului „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”, care se 

regăsește în Lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională pentru finanțare din 

mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională, anexată la Documentul unic de 

program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.933/2012.       

Prin gestionarea bunurilor imobile de către Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” 

se va asigura durabilitatea proiectului „Amenajarea traseului Eco-turistic Pădurea 



domnească r-ul Glodeni”, pentru perioada post-implementară și se vor obține venituri 

suplimentare pentru această întreprindere, realizate din prestarea serviciilor turistice.  

Analizând proiectul prin prisma Hotărîrii Curții Constituționale nr.7 din 4 martie 2021 

pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.136/2017 cu privire la 

Guvern, conchidem că acest proiect de act normativ poate fi aprobat de un Guvern al cărui 

mandat a încetat, din următoarele considerente. 

 Proiectul cade sub incidența alin. (1) a art.15 din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, 

conform căruia Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții de 

administrare a treburilor publice, inclusiv și prin prisma analizei de către Curtea 

Constituțională a noțiunii de „administrare a treburilor publice”. Astfel, acest proiect de 

hotărâre poate fi atribuit la treburile în curs și se referă la principiul necesității administrării 

treburilor publice, identificat de către Curtea Constituțională, ca unul egal cu principiul 

legitimității politice a Guvernului. Suplimentar, Curtea Constituțională explică „criteriul 

necesității”, de care ar trebui să se conducă acest Guvern la determinarea naturii măsurilor 

care pot fi adoptate, ca măsuri care urmăresc soluționarea a 3 categorii de probleme: i) 

treburi cotidiene care îi permit statului să funcționeze; ii) treburile în curs, care au fost 

inițiate de Guvernul cu puteri depline și care trebuie finalizate; iii) treburile urgente care 

trebuie soluționate în mod imperativ pentru a evita pericole foarte grave pentru stat și 

cetățeni, pentru viața economică și socială. 

În opinia autorului, proiectul de act normativ în cauză poate fi referit la problema i) treburi 

cotidiene care îi permit statului să funcționeze. Or, prin aprobarea proiectului,  Î.S. 

Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” va putea reflectata bunurile proprietate publică 

a statului în evidența contabilă și Situațiile financiare ale Î.S. „Rezervația Naturală” 

„Pădurea Domnească” și Agenției Moldsilva, întrucât Consiliul de administrare al 

Întreprinderii și Agenția „Moldsilva” invocă faptul că acestea nu au fost atribuite în 

administrare și gestiune economică, conform legislației. Adoptarea  proiectului va servi ca 

temei legal pentru aprobarea de către administrația întreprinderii a actelor de primire-

predare și, implicit, reflectarea în evidența contabilă a acestor bunuri, conformându-se, 

totodată, prescripțiilor din sesizarea Procuraturii  raionului Glodeni nr. 24d/20-1352 din 

15.06.2020. 

Proiectul a fost elaborat în anul 2020, având număr unic 952/MADRM/2021, iar în anul 

2021 a fost reînregistrat cu numărul unic actual și poate fi atribuit la  treburile în curs, care 

au fost inițiate de Guvernul cu puteri depline și care trebuie finalizate.  

Adoptarea acestui proiect nu va obliga noul Guvern în vreun mod să acționeze și nu-i va 

crea impedimente acestuia să-și implementeze programul de guvernare acceptat prin votul 

de încredere al Parlamentului. 

De asemenea, Guvernul cu puteri depline va putea anula/ remedia măsura întreprinsă de 

Guvernul demisionar în cazul în care va considera că realizarea acesteia a depășit 

competențele unui Guvern demisionar. 

În contextul celor relatate supra, aprobarea proiectului în cauză de către Guvernul mandat 

al căruia a expirat nu încalcă echilibrul între principiul legitimității politice a Guvernului 



al cărui mandat a expirat și principiul necesității, descrise în Hotărârea Curții 

constituționale nr.7 din 4 martie 2021.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin proiect se propune de a interveni în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 

cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 

Agenţiei Proprietăţii Publice prin completarea acesteia cu o poziție nouă care prevede 

includerea terenului cu nr. cadastral 4822103.245 cu indicarea în calitate de 

administrator/gestionar  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului/Agenția „Moldsilva” ( Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească) și în anexa 

nr. 227 la  Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, prin includerea 

a 4 construcții cu nr. cadastral 4822103.245.01-04 în lista bunurilor imobile, proprietate a 

statului, aflate în administrarea Agenției „Moldsilva”. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea proiectului nu implică cheltuieli din bugetul de stat. Bunurile imobile vor fi 

gestionate de către Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, care va suporta, din 

veniturile proprii, toate cheltuielile aferente exploatării acestora.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului nu necesită intervenții în alte acte normative.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost plasat pentru consultări publice pe pagina web a Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului la rubrica „Anunțuri de inițiere a elaborării deciziilor” 

(https://madrm.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-consultarea-public%C4%83-proiectului-de-

hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-modificarea-unor) și pe site-ul particp.gov.md după ce a fost 

reluată funcționarea acestuia (https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-consultarea-publica-a-

proiectului-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-unor-hotarari-de-guvern-numar-unic-24madrm2021/8112).   

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului 

si are drept scop de a asigura temeiuri legale pentru exercitarea dreptului de administrare 

si dreptului de gestiune economica asupra bunurilor imobile in privința cărora consiliul 

local s-a expus in favoarea trecerii din proprietatea sa în proprietatea publica a statului. În 

acest sens, prin gestionarea bunurilor imobile de către Î.S. Rezervația Naturală „Pădurea 

Domneasca" se va asigura durabilitatea proiectului „Amenajarea traseului Eco-turistic 

Pădurea domneasca r-ul Glodeni", pentru perioada post-implementară si se vor obține 

venituri suplimentare pentru aceasta întreprindere, realizate din prestarea serviciilor 

turistice. 

Proiectul respectă parțial rigorile de transparență impuse de legea nr.239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, autorul nu a asigurat informarea publicului despre 

inițierea elaborării proiectului de decizie.  

Autorul nu a prezentat careva argumente în privința Cantonului nr. l, deși actualmente 

poziția 276 din Anexa nr.227 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea 

https://madrm.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-consultarea-public%C4%83-proiectului-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-modificarea-unor
https://madrm.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-consultarea-public%C4%83-proiectului-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-modificarea-unor
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-consultarea-publica-a-proiectului-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-unor-hotarari-de-guvern-numar-unic-24madrm2021/8112
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-consultarea-publica-a-proiectului-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-unor-hotarari-de-guvern-numar-unic-24madrm2021/8112


 

 

 

                     

                  Secretar de stat                                          Mihail MACHIDON                                                                                      
 

 

 

listelor bunurilor imobile proprietate publica a statului și la transmiterea unor bunuri 

imobile, include informația referitoare la Cantonul nr. l din s. Cobani, r. Glodeni, cu 

suprafața de 100 m/2, gestionat de către LS. Rezervația Naturala „Pădurea Domneasca", 

Respectiv, nota informativa nu cuprinde argumente referitor la Cantonul nr. l, si anume 

diferența de suprafață cu cea a construcțiilor enunțate în proiect, argumente din care rezultă 

ca normele propuse nu încalcă politica statului în domeniu si asigura administrarea 

eficienta si transparenta a terenurilor proprietate publica. în asemenea circumstanțe, 

intervine incertitudinea privind înregistrarea Cantonului sau veridicitatea datelor incluse 

în Registrul bunurilor imobile. (a se vedea sinteza).  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesar.  

10. Constatările expertizei juridice 

Lipsa obiecţiilor de ordin conceptual. Totodată, se propune completarea pct. 3 cu cuvintele 

„în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

11. Constatările altor expertize 

Nu sînt necesare.  
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