
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019  

cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului  

din administrarea Agenției Proprietății Publice 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) și art. 7 alin. (3) lit. f1) 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, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa nr. 1 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 5518 şi 5519 cu 

următorul cuprins: 

   

„5518. Teren r-nul Cahul, s. Giurgiulești 9420102061  9,5748 

5519. Teren r-nul Cahul, s. Giurgiulești 9420102070 45,6547”. 

 

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

al Republicii Moldova. 
 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate 

publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice 

(nr. unic 433/ME/2022) 

 
 

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

 Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite  

 În scopul administrării proprietății publice, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f din Legea nr. 

121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, de competența 

Guvernului ține „aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi”. 

Totodată, conform art. 7 alin. (3) lit. f1 din Legea prenotată, administrarea terenurilor 

proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv 

darea lor în locațiune/arendă este pusă în sarcina Agenției Proprietății Publice.  

Astfel, ținând-se cont de aceste prevederi, precum și de faptul că, până în prezent nu 

a fost desemnată oficial instituția care administrează terenurile proprietate publică cu 

numerele cadastrale 9420102061 și 9420102070, amplasate în raionul Cahul, sat. 

Giurgiulești, s-a impus necesitatea elaborării prezentului proiect, care are drept scop 

clarificarea acestui aspect.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

 
Proiectul dat prevede modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 

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

Agenției Proprietății Publice, și anume, completarea Listei terenurilor proprietate 

publică a statului, domeniul privat, din administrarea Agenției Proprietății Publice cu 

două terenuri cu suprafața totală de 55,2295 ha, amplasate în r-nul Cahul, satul 

Giurgiulești, destinate activității Portului Internațional Liber Giurgiulești. 

Consecutiv, proiectul cuprinde și prevederea privind intrarea în vigoare la data 

publicării, fapt ce ar permite soluționarea problemelor legate de înregistrarea 

drepturilor de superficie asupra sectoarelor de teren în termen util. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli bugetare și nebugetare 

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

 Punerea în aplicare a prevederilor proiectului în cauză nu necesită modificarea sau 

abrogarea altor acte normative 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 



 Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei la 

compartimentul /transparența decizională/ și http://particip.gov.md/ 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 „Proiectul în redacția parvenită șa efectuarea expertizei anticorupție nu conține 

factori de risc care să genereze riscuri de corupție.” 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul a fost avizat pozitiv de către Ministerul Justiției 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  

 

 

Ministru al economiei      Sergiu GAIBU 

 
 




