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Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului  

nr. 334/2017 cu privire la transmiterea și schimbarea  

categoriei de destinație a unor terenuri 

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

 

În temeiul art. 23 din Legea nr. 354/2004  cu privire la formarea bunurilor 

imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art. 999), 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 334/2017 cu privire la 

transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri  (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 171-180, art.419) se modifică după cum 

urmează: 

1) la poziția 5 coloana a patra, cifrele „0,51” se substituie cu cifrele 

„0,585”; 

2) după poziția 6, la poziția Total coloana a patra, cifrele „19,23” se 

substituie cu cifrele „19,305”; 

3) după poziția 11, la poziția Total I coloana a patra, cifrele „48,85” se 

substituie cu cifrele „48,925”; 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA
privind necesitatea elaboririi proiectului hotdririi Guvernului pentru

modificarea anexei nr. 2 la Hotirirea Guvemului nr.33412017 cu privire la
transmiterea qi schimbarea categoriei de destinaqie a rrnor terenuri.

Proiectul a fost elaborat de cdtre Ministerul Finantelor in comun cr"r Serviciul Vamal.

Proiectul hotdr6rii Guvernului "pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotdrirea Guvemului
nr. 33412017 cu privire la transmiterea qi schimbarea categoriei de destinalie a unor
terenuri" a fbst elaborat in temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Legea cadastrului
bunurilor imobile nr.1543/1998 gi al art. 23 din Legea 35412004 cu privire la tbrmarea
bunurilor imobile.

Proiectul prevede aducerea in concordanfi a suprafelei terenului de 0,5t ha, indicat la
pozilia 5 din anexa nr.2, cu suprafala terenului indicatd in Registrul bunurilor imobile -

0,585 ha, ceia ce va permite Serviciului Vamal transmiterea terenului respectiv citre i.S.
"Calea Feratd".

Este de menlionat, cd in scopul executdrii Legii nr.95/2008 privind declararea utilitetii
publice de interes na{ional a lucrdrilor de construclie a liniei de cale feratd Cahul-
Giurgiulegti Ei a Hotdririi Guvernului nr. 58112007 cu privire la construclia liniei de cale

f-eratd Cahul-Giurgiuleqti, de cdtre i.S. "IPOT" in perioada anilor 2007-2011 a fost intocmit
dosarului cadastral de atribuire a terenurilor (inclusiv suprafelele) qi adoptatd Hotdrirea nr.

33412017 privind transmiterea unor terenuri din administrarea ministerelor gi a altor
autoriteli publice centrale, incluse in ampriza tronsonului de cale ferati Cahul-Giurgiulegti,
in administrarea Ministerului Transporturilor gi Infiastructurii Drumurilor (in folosinla
intreprinderii de Stat ,,Calea Feratd din Moldova").

Totodati, in anul 2013,la solicitarea intreprinderii de Stat ,,Calea Ferati din Moldova",
Serviciul Vamal a iniliat lucrdri de formare prin separare a bunurilor imobilc (terenul
inclus in ampriza tronsonului de cale feratd), qi ca rezultat al acestora, in Registrul bunurilor
imobile a fost inregistrat terenul cu c/cadastral 9420105328 gi cu suprafala de 0,585 ha.

Astfel, se impune necesitatea modificdrii suprafelelor din anexa nr.2la Hotdrirea
Guvemului nr.33412017 dupE cum urmeazS:

- la pozilia 5, in coloana a patra, cifrele "0,5 l" se substituie cu cifrele "0,585";
- dupd pozilia 6,lapozilia Total, in coloana apatra, cifrele "l9,23" se substituie cu

cifrele " 1 9,305";
- dupi pozilia l l,lapozilia Total I, in coloana a patra, cifrele "48,85" se substituie cu

cifrele " 48,925";
Dupd adoptarea hotirdrii respective, va fi instituite Comisia de transmitere a terenului

proprietate publicd, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publicd aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 901

din 31 decembrie 2015.

Denumirea autorului du ac rtici lor la elaborarea roiectuluia n

Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ, finaliti(ile
u rm i rite roiectuluidescrierea dului de com atibilitate a

Princi lele revederi ale roiectului eviden ierea elementelor noi



Fundamentarea economico-fi nanciari
Implementarea proiectului respectiv nu

suplimentare din bugetul de stat.
necesiti alocarea unor mijloace financiare

Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Prezentul proiect este elaborat in conformitate cu legislafia in vigoare gi nu necesitl

elaborarea sau modificarea altor acte normative sau legislative.

Avizarea I COnS roiectuhii
Proiectul a fost avizat cu Ministerul Economiei gi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii

Dezvoltdrii Regionale qi'-Mediului, Agen{ia Rela}ii Funciare Ei Cadastru, Agenlia
Proprietdlii Publice, expertizat de cdtre Centrul Nalional Anticorup{ie gi Ministerul Justiliei.

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenta in procesul decizional, proiectul hotdrdrii Guvernului "Cu privire la
transmiterea unui teren" a fost plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Finanlelor
www.mf.gov.md, in comparlimentul ,,Transparenla decizional6", la rubrica ,,Procesul
decizional".

MINISTRU It,kwlrfatalia GAVRILITA
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