
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la transmiterea și schimbarea  

categoriei de destinație a unui teren  

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. c) 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, art. 5 alin. (5) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății 

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

modificările ulterioare, art. 12 alin. (3) din Legea nr. 1308/1997 privind prețul 

normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1161), cu modificările 

ulterioare, art. 8 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului (Agenția „Moldsilva” – gestiunea Întreprinderii de Stat 

„Întreprinderea pentru Silvicultură „Silva-Centru” Ungheni”) în administrarea 

Ministerului Finanțelor (gestiunea Serviciului Vamal) terenul cu suprafața de 

0,1497 hectare (numărul cadastral 9263101021), proprietate publică, domeniul 

public al statului, din categoria de terenuri ale fondului silvic, amplasat în 

extravilanul unității administrativ-teritoriale Sculeni, raionul Ungheni.  

 

2. Se schimbă categoria de destinație a terenului menționat la punctul 1 din 

categoria de terenuri ale fondului silvic (fondul forestier) în categoria de terenuri 

destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, 

în scopul construcției și amenajării la postul vamal Sculeni a punctului de inspecție 

la frontieră al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.  

 

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu 

Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal vor institui comisia de transmitere și vor 
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asigura transmiterea terenului, în termen de o lună, în conformitate cu prevederile 

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

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  

 

4. Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) va compensa pierderile cauzate 

de excluderea terenului din circuitul silvic în sumă de 160652 de lei, în limitele 

alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2021, și va organiza decopertarea și 

transportarea stratului fertil de sol de pe suprafața terenului. 

  

5. La poziția 2250 din 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, cuvintele „al 

fondului forestier” se exclud, iar textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S. „Întreprinderea pentru 

Silvicultură „Silva Centru”)” se substituie cu textul „Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal)”.  

 

6. 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 cu privire la transmiterea  

și schimbarea categoriei de destinație a unui teren 

 

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 

Elaborarea proiectului este impusă de necesitatea implementării a unui obiectiv 

important din cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă din Moldova”, care prevede 

construcția unui punct suplimentar de control fitosanitar la frontiera de vest a Republicii 

Moldova (punct de inspecție la frontieră Sculeni), finanțat de Banca Mondială (sursa de 

finanțare - credit nr.5858-MD). Suma finanțării pentru construirea și amenajarea 

punctului de inspecție la frontieră constituie circa 800 mii dolari SUA. Pentru amplasarea 

obiectivului, Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au 

identificat terenul cu nr. cadastral 9263101021 cu o suprafață de 0,1497 ha, care face 

parte din categoria terenurilor fondului silvic și este administrat de către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Agenției „Moldsilva”, 

gestionar nemijlocit fiind Î.S. „Întreprinderea pentru Silvicultură „Silva – Centru” 

Ungheni”.  

Proiectul are drept scop crearea condițiilor necesare pentru activitatea în postul vamal 

Sculeni a subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea 

realizării atribuțiilor ce țin de implementarea politicilor statului în domeniile orientate 

spre garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, precum și 

protecția consumatorilor în domeniul alimentar.  

Excluderea terenului din circuitul silvic nu va genera impact negativ asupra mediului, 

dosarul cadastral de schimbare a categoriei de destinație a terenului fiind coordonat fără 

obiecții  conform avizului Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 370 din 

16.03.2021 (este anexat la dosarul cadastral).  

La demersul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură „Silva – Centru” 

Ungheni”, Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" a perfectat 

dosarul de transmitere cu schimbarea categoriei terenului în conformitate cu prevederile 

pct. 28 sbp.1) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a 

destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170/2016. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea cu legislația UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede, în principal: 

- transmiterea din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului (Agenția „Moldsilva” – gestiunea Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru 

Silvicultură „Silva – Centru” Ungheni”) în administrarea Ministerului Finanțelor 

(gestiunea Serviciului Vamal) terenul cu suprafața de 0,1497 hectare (numărul cadastral 

9263101021), proprietate publică, domeniul public al statului, din categoria de terenuri 

ale fondului silvic, cu gradul de bonitate de 54 puncte, amplasat în extravilanul unității 

administrativ – teritoriale Sculeni, raionul Ungheni; 

- schimbarea categoriei de destinație a terenului în cauză din categoria de terenuri ale 

fondului silvic în categoria de terenuri destinate industriei, transportului, 

telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, în scopul construirii și amenajării la 



postul vamal Sculeni a punctului de inspecție la frontieră de către Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor; 

- compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din circuitul silvic de către 

Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).  

Nota de bonitate de 54 puncte a terenului a fost stabilită în cadrul studiului pedologic, 

încheierea specialistului fiind anexată la dosarul cadastral (f. d. 25).  

Conform punctului 6 din proiect, actul normativ intră în vigoare la data publicării. 

Această prevedere este justificată prin aceea că finanțarea construcției obiectivului 

expiră la 30 iunie 2021 și, în cazul tergiversării procedurii de modificare a documentației 

cadastrale, lucrările de construcție nu vor putea fi finalizate și recepționate în termenul 

indicat, fapt ce va afecta implementarea Proiectului „Agricultura Competitivă din 

Moldova” și va genera riscul de anulare a sursei de finanțare din partea Băncii Mondiale.      

5. Fundamentarea economico-financiară 

Serviciul Vamal, ca beneficiar nemijlocit al terenului, urmează să organizeze 

decopertarea stratului fertil de sol de pe suprafaţa menţionată și să idenifice suma de 

160652 lei în limita alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2021, ceea ce exclude 

impactul negativ asupra bugetului de stat. 

Conform procesului-verbal din 29.01.2021, anexat la dosarul cadastral (f. d. 17), în 

cadrul cercetărilor la fața locului, s-a confirmat faptul că terenul care urmează a fi 

transmis și exclus din circuitul silvic nu este împădurit. Prin urmare, beneficiarului nu-i 

sunt aplicabile prevederile art. 79 alin. (2) din Codul silvic. 

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

În legătură cu transmiterea terenului din administrarea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în administrarea Ministerului Finanțelor (gestiunea 

Serviciului Vamal), prin același proiect de act normativ se intervine 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 modificarea 

titularului dreptului de administrare/gestiune asupra terenului.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului, compartimentul transparența decizională și pe platforma particip.gov.md 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Nota informativă și proiectul au fost ajustate întru excluderea factorilor de risc 

menționați în Raportul de expertiză anticorupție nr. EHG21/7260 din 04.05.2021.  

Astfel, nota informativă a fost completată cu informație privind bonitatea terenului, iar 

punctul 2 din proiect a fost reformulat întru asigurarea folosirii terenului în strictă 

conformitate cu scopul declarat.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesar.  

10. Constatările expertizei juridice 

Obiecțiile expuse de Ministerul Justiției în avizul nr.04/3002 din 28.04.2021 au fost luate 

în calcul la definitivarea proiectului. 

11. Constatările altor expertize 

Nu sunt necesare.  

 

 

Ministru                                                                           Ion PERJU 
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