
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la modificarea și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a)-g), alin. (2),  art. 7 alin. (3) lit. f3) din Legea 

nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 

ulterioare, art. 8 și 75 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul 

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

şi  Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. 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) se 

modifică după cum urmează: 
 

1) la anexa nr. 1: 

a) la poziția 987, în coloana a cincea, cifrele ”0,2216” se substituie cu cifrele 

”0,2031”; 

b) la poziția 1250, în coloana a cincea, cifrele ”0,0760” se substituie cu 

cifrele ”0,0811”; 

c) la poziția 1417, în coloana a cincea, cifrele ”0,1087” se substituie cu 

cifrele ”0,3072”; 

d) la poziția 1484, în coloana a cincea, cifrele ”0,2593” se substituie cu 

cifrele ”2,5931”; 

e) la poziția  2129, în coloana a patra, cifrele ”4345102664” se substituie cu 

cifrele ”4345102667”; 

f) la poziția  2861, în coloana a patra, cifrele ” 9277215488” se substituie cu 

cifrele ” 9277215481”; 

g) la poziția 2975, în coloana a cincea, cifrele ”2,4552” se substituie cu 

cifrele ”2,2988”; 
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h) la poziția 3081, în coloana a patra, cifrele ”0300112328” se substituie cu 

cifrele ”0300112329”; 

i) la poziția 5225, în coloana a cincea, cifrele ”0,3913” se substituie cu 

cifrele ”0,4533”; 

î) la poziția 5226, în coloana a cincea, cifrele ”13,8618” se substituie cu 

cifrele ”13,8379”; 

j) la poziția 5227, în coloana a cincea, cifrele ”53,9902” se substituie cu 

cifrele ”54,4182”; 

k) pozițiile 84, 319, 365, 368, 455, 516, 557, 754, 857, 913, 1109, 1110, 

1133, 1188, 1277, 1280, 1281, 1305, 1392, 1418, 1426, 1461, 1479, 1578, 1598, 

1691, 1693, 1694, 1695, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, 1716, 1718, 1731, 

1735, 1736, 1737, 1738,  1739, 1741, 1745,1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 

1753, 1755, 1756,  1761, 1763, 1802, 1805, 1806, 2010, 2063, 2086, 2196, 2206, 

2712, 2714, 2720, 2741, 2742, 2762, 2763,  2777, 2789, 2823, 2868, 3192, 3193, 

3194, 3196, 3211, 3216, 3357, 3367, 3374, 3492, 3493, 3502, 3521, 3528, 3627, 

3905, 3906, 3907, 4217, 4313, 4411, 4415, 4793, 4884, 5140,  5168,  5285, 5287, 

5308 se exclud;  

l) se completează cu pozițiile „5311-5467” cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului imobil 

proprietate 

publică a 

statului 

Adresa amplasării 

Numărul înregistrării 

bunului în Registrul 

bunurilor imobile 

Suprafața 

bun 

imobil, ha 

5311 Teren  r-nul Soroca, com. 

Cosăuți, extravilan 

7817204395 1,2326 

5312 Teren  mun. Chișinău, or. 

Vadul lui Vodă 

3158301085 1,0004 

5313 Teren  r-nul Anenii Noi, s. 

Floreni, extravilan 

1027106246 1,1992 

5314 Teren  mun. Chișinău, or. 

Sîngera, extravilan 

0111201002 1,9595 

5315 Teren  mun. Chișinău, com. 

Băcioi, extravilan 

5511101308 0,7948 

5316 Teren  r-nul Cimișlia, or. 

Cimișlia, str. 

Constantin Stere, 2 

2901303094 1,1983 

5317 Teren agricol r-nul Orhei, com. 

Vatici, extravilan 

6475204204 1,2388 

5318 Teren agricol mun. Chișinău, or. 

Codru, extravilan 

0131120015 2,7024 

5319 Teren agricol mun. Chișinău, or. 

Codru, extravilan 

0131120014 5,00 

5320 Teren agricol mun. Chișinău, or. 

Codru, extravilan 

0131120016 2,5974 

5321 Teren  mun. Chișinău, șos. 

Hîncești, 64 

0100216257 5,8

544 
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5322 Teren  mun. Chișinău, str. 

Nicolae Dimo, 30 

01003131013 12,3668 

5323 Teren r-nul Sîngerei, com. 

Grigorăuca, s. 

Grigorăuca 

7429210611 1,5041 

5324 Teren r-nul Sîngerei, or. 

Sîngerei 

7401213221 0,5652 

5325 Teren r-nul Sîngerei, com. 

Grigorăuca, s. 

Grigorăuca 

7429309375 5,9832 

5326 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220013 0,0095 

5327 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220015 0,0495 

5328 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220012 0,0049 

5329 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220016 0,0279 

5330 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220014 0,0457 

5331 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328206462 0,0503 

5332 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328206463 0,0961 

5333 Teren agricol r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328206470 0,0188 

5334 Teren agricol r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328206471 0,0089 

5335 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328220017 0,0388 

5336 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328201535 0,0491 

5337 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328201543 0,0079 

5338 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328223066 0,4323 

5339 Teren  r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328201532 0,0178 

5340 Teren r-nul Fălești, com. 

Egorovca, extravilan 

4328201533 0,5643 

5341 Teren r-nul Fălești, sat. 

Răuțel, extravilan 

4370101234 0,0287 

5342 Teren r-nul Fălești, sat. 

Răuțel, extravilan 

4370209056 0,0835 

5343 Teren  r-nul Florești, com. 

Ghindești, sat. 

Ghindești 

4527213053 0,01 

5344 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527213056 0,01 
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5345 Teren r-nul Florești, sat. 

Mărculești, 

extravilan 

4541106419 0,012 

5346 Teren r-nul Florești, sat. 

Mărculești, 

extravilan 

4541106418 0,0055 

5347 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Căinarului, 

extravilan 

4533105198 0,0062 

5348 Teren r-nul Drochia, com. 

Baroncea, extravilan 

3612101010 2,6345 

5349 Teren r-nul Drochia, sat. 

Miciurin, extravilan 

3623104312 8,1834 

5350 Teren r-nul Drochia, or. 

Drochia 

3601104488 3,1377 

5351 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104362 0,8154 

5352 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301105230 0,0503 

5353 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104192 0,04 

5354 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104363 0,0438 

5355 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104364 0,0637 

5356 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104088 0,1801 

5357 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104361 0,023 

5358 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104376 0,0117 

5359 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104374 0,0229 

5360 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104373 0,0223 

5361 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104372 0,0218 

5362 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104375 0,043 

5363 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104371 0,0438 

5364 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104370 0,0447 

5365 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104369 0,0108 

5366 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104368 0,0119 

5367 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104367 0,0171 
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5368 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104366 0,008 

5369 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104365 0,0012 

5370 Teren agricol mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301104193 0,1902 

5371 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301101323 0,5124 

5372 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301101324 0,2187 

5373 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301101325 0,1305 

5374 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

0301114335 0,0563 

5375 Teren mun. Bălți, sat. 

Elizaveta, extravilan 

4319114361 4,2586 

5376 Teren agricol r-nul Dondușeni, sat. 

Arionești, extravilan 

3410106554 0,0078 

5377 Teren agricol r-nul Dondușeni, sat. 

Arionești, extravilan 

3410109423 0,0017 

5378 Teren r-nul Dondușeni, sat. 

Arionești, extravilan 

3410109426 0,0015 

5379 Teren r-nul Dondușeni, sat. 

Arionești, extravilan 

3410109424 0,0013 

5380 Teren r-nul Dondușeni, sat. 

Pocrovca 

3434108493 0,016 

5381 Teren r-nul Soroca, sat. 

Rudi, extravilan 

3436202107 0,0096 

5382 Teren r-nul Soroca, com. 

Cremeciug, 

extravilan 

7819111201 0,0592 

5383 Teren r-nul Soroca, com. 

Bădiceni, sat. 

Grigorăuca 

7810122127 0,0007 

5384 Teren r-nul Soroca, com. 

Bădiceni, sat. 

Grigorăuca 

7810122130 0,0018 

5385 Teren r-nul Soroca, com. 

Bădiceni, extravilan 

7810122126 0,0098 

5386 Teren r-nul Soroca, sat. 

Zastînca, extravilan 

7866108282 0,0247 

5387 Teren r-nul Soroca, sat. 

Zastînca, extravilan 

7866107036 0,0128 

5388 Teren r-nul Soroca, sat. 

Zastînca, extravilan 

7866107035 0,0686 

5389 Teren agricol r-nul Soroca, sat. 

Zastînca, extravilan 

7866107034 0,1484 

5390 Teren r-nul Soroca, sat. 

Zastînca, extravilan 

7866107033 0,2678 
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5391 Teren  r-nul Soroca, com. 

Volovița, sat. 

Volovița 

7864113102 0,005 

5392 Teren r-nul Florești, sat. 

Cunicea 

1921402642 7,8787 

5393 Teren r-nul Florești, sat. 

Ciripcău, extravilan 

4517105080 0,3683 

5394 Teren r-nul Florești, sat. 

Ciripcău, extravilan 

4517105079 0,1326 

5395 Teren r-nul Florești, sat. 

Ciripcău, extravilan 

4517110163 0,0016 

5396 Teren r-nul Florești, sat. 

Ciripcău, extravilan 

4517110162 0,1398 

5397 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530207293 0,0484 

5398 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530207292 0,1998 

5399 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530206197 0,2117 

5400 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530206198 0,1567 

5401 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530206199 0,0849 

5402 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530206201 0,0555 

5403 Teren r-nul Florești, com. 

Gura Camencii, 

extravilan 

4530206200 0,0007 

5404 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527211129 0,0074 

5405 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527211130 0,0229 

5406 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527211132 0,0028 

5407 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527211131 0,0022 

5408 Teren r-nul Florești, or. 

Ghindești, extravilan 

4527211127 0,082 

5409 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519234 1,7421 

5410 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519166 0,2655 
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5411 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519233 0,3583 

5412 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519236 0,1793 

5413 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519237 0,284 

5414 Teren mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și 

Sfînt 190 

0100519235 0,017 

5415 Teren mun. Chişinău, str. 

Mioriţa, 1 

0100212210 1,7276 

5416 Teren agricol or. Cricova, 

extravilan 

3156301211 2,1957 

5417 Teren agricol or. Cricova, 

extravilan 

3156301212 0,6287 

5418 Teren mun. Chișinău, str. 

Al. Lăpușneanu, 28 

0100520231 0,0811 

5419 Teren  mun. Chișinău, str. 

Ismail, 46 

0100207196 0,343 

5420 Teren mun.Chişinău, str. 

Ion Pruncul 

0100505132 6,599 

5421 Teren mun.Chişinău, str. 

Ion Pruncul 

0100505144 0,1355 

5422 Teren mun.Chişinău, 

str.Ion Pruncul 

0100505128 4,8347 

5423 Teren  r-nul Cahul, com. 

Lebedenco, 

extravilan 

1727210227 0,6845 

5424 Teren r-nul Rîșcani, com. 

Grinăuți, extravilan 

7128102128 0,8729 

5425 Teren r-nul Rîșcani, com. 

Corlăteni, extravilan 

7121112601 0,6211 

5426 Teren r-nul Rîșcani, com. 

Corlăteni, extravilan 

7121107001 0,5193 

5437 Teren r-nul Rîșcani, com. 

Corlăteni, extravilan 

7121103888 0,07 

5438 Teren  mun. Chișinău, or. 

Sîngera, extravilan 

0111202082 5,2103 

5429 Teren  mun. Chișinău, com. 

Băcioi, extravilan 

5511107139 0,8362 

5430 Teren  mun. Chișinău, com. 

Băcioi, extravilan 

5511107140 0,6785 

5431 Teren  mun. Chișinău, com. 

Băcioi, extravilan 

5511111128 0,4405 

5432 Teren  mun. Chișinău, bd. 

Dacia, 80/4 

0100120206 0,3 



8 

 

C:\Users\ПК\Downloads\12279 - redactat (ro).docx 

5433 Teren  mun. Chișinău, sect. 

Botanica 

0100120201 0,3089 

5434 Teren  mun. Chișinău, str. 

Aeroport, 80/4 

0100120202 0,1372 

5435 Teren  mun. Chișinău, str. 

Dacia, 80/4 

0100120203 0,4473 

5436 Teren  mun. Bălți, str. 31 

August 1989 

0300305029 0,2005 

5437 Teren r-nul Hînceşti, com. 

Leuşeni, extravilan 

5340203058 4,8844 

5438 Teren mun. Bălţi, str. 

Decebal, 101/B  

0300209504 1,9216 

5439 Teren mun. Comrat, str. 

Buzina, 2 

9601205151 0,9655 

5440 Teren mun. Comrat, str. 

Novaia, 7 

9601203040 0,1038 

5441 Teren r-nul Ocniţa, or. 

Ocniţa, str. 

Alexandru cel Bun, 

16 

6201108059 0,9803 

5442 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201572 17,0435 

5443 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201977 1,1703 

5444 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201367 0,0743 

5445 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201539 3,9624 

5446 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201650 0,0363 

5447 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201557 0,3810 

5448 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201556 0,2521 

5449 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201564 0,0909 

5450 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201563 0,0480 

5451 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201562 0,0128 

5452 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201558 0,9575 

5453 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201566 0,1000 

5454 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201565 0,0200 

5455 Teren  mun. Chişinău, str. 

Ghioceilor, 1 

0100201567 0,1485 
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5456 Teren  r-nul Hîncești, com. 

Cotul Morii, 

extravilan 

5333309222 95,8392 

5457 Teren mun. Chișinău, ctr. 

Armenească, 37/1 

0100205193 0,1067 

5458 Teren r-nul Soroca, com. 

Vasilcău, extravilan 

7857210023 1,0931 

5459 Teren r-nul Leova, com. 

Hănăsenii Noi, 

extravilan 

5728102003 0,243 

5460 Teren r-nul Rîșcani, or. 

Costești, extravilan 

7123121072 2,95 

5461 Teren mun. Chișinău, str. 

Vlaicu Pîrcalab, 45 

0100205575 1,0277 

5462 Teren mun. Chișinău, șos. 

Hîncești, 55/5 

0100212292 0,1719 

5463 Teren r-nul Orhei, or. 

Orhei, str. Dorobanți, 

136/a 

6401105010 0,2242 

5464 Teren mun. Chișinău, or. 

Sîngera, extravilan 

0111202082 5,2103 

5465 Teren r-nul Sîngerei, com. 

Heciul Nou, 

extravilan 

7452112002 54,1666 

5466 Teren r-nul Rîșcani, sat. 

Corlăteni 

7121103160 144,5567 

5467 Teren mun. Chișinău, sect. 

Ciocana, str. Mihail 

Sadoveanu, 40/5 

0100313400 0,7136 

 

2) la anexa nr. 2:  

a) pozițiile 345, 346, 347 și 426, se exclud; 

b) se completează cu pozițiile „452 – 504” cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului 

imobil proprietate 

publică a statului 

Adresa 

amplasării 

Numărul înregistrării 

bunului în Registrul 

bunurilor imobile 

Suprafaț

a bun 

imobil, 

ha 

452 Teren mun. Chișinău, 

str. Columna, 

170 

0100518184 31,1482 

453 Teren mun. Chișinău, 

str. Columna, 

170 

0100518514 0,7044 

454 Teren mun. Chișinău, 

str. Dumitru 

Rîșcanu, 18 

0100424224 0,1923 

455 Teren mun. Chișinău, 

str. 

0100102315 0,0596 
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Independenței, 

6/4 

456 Teren mun. Bălți, strr. 

Sfîntul Nicolae 

0300205614 0,2527 

457 Teren mun. Bălți, strr. 

Palaria, 4 

0300205269 0,20 

458 Teren mun. Bălți, str. 

Mircea cel 

Bătrîn, 81 

0300307286 0,0192 

459 Teren mun. Chișinău, 

str. Mitropolit 

Petru Movilă, 

35 

0100519021 1,127 

460 Teren r-nul Cahul, sat. 

Roșu, str. Ștefan 

cel Mare și 

Sfânt, 4 

1738203175 0,04 

461 Teren mun. Chișinău, 

șos. Balcani, 3 

0100403248 1,3332 

462 Teren r-nul Hîncești, 

com. Cotul 

Morii, 

extravilan 

5333309229 1,00 

463 Teren r-nul Cahul, sat. 

Giurgiulești 

9420102080 0,5258 

464 Teren mun. Bălţi str. 

Kiev, 114 

0300205282 15,0036 

465 Teren mun. Bălţi str. 

Kiev, 143 

0300206158 2,1038 

466 Teren mun. Chişinău, 

or. Codru, str. 

Cramei, 10 

0131135076 0,1994 

467 Teren mun. Chişinău, 

or. Codru, str. 

Vieru f/n 

0131135088 0,4181 

468 Teren mun. Chişinău, 

or. Codru, str. 

Vieru f/n 

0131135084 0,5082 

469 Teren mun. Chişinău, 

or. Codru, str. 

Vieru f/n 

0131135083 0,9595 

470 Teren mun. Chişinău, 

or. Codru, str. 

neidentificată 

0131104001 5,1848 

471 Teren r-nul Anenii 

Noi, sat. 

Floreni, str. 

Păcii, 3/B 

10271015420 5,2481 
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472 Teren r-nul Cimişlia, 

or. Cimişlia str. 

Ion Secrieru, 23 

2901305386 0,4576 

473 Teren mun. Chișinău, 

sect. Ciocana, 

str. Meșterul 

Manole, 14 

0100306163 1,0674 

474 Teren or.Chişinău, str. 

Pădurii, 26/1 

0100119260 6,1304 

475 Teren mun.Chişinău, 

str.Decebal, 70 

0100105110 0,0510 

476 Teren mun.Chişinău, 

şos.Munceşti, 

17 

0100301413 0,2209 

477 Teren mun.Chişinău, 

str.Sprîncenoaia, 

5 

0100212309 0,0725 

478 Teren mun.Chişinău, 

str.Sprîncenoaia, 

5 

0100212310 0,0087 

479 Teren mun.Chişinău, 

şos.Hînceşti 

0100218746 0,235 

480 Teren mun.Chişinău, 

str.Vasile Lupu, 

18 

0100517035 0,078 

481 Teren mun. Chişinău, 

str.M.Sadovean

u, 40 

0100313393 0,7105 

482 Teren mun.Chişinău, 

str.V.Lupu, 28 

0100515254 5,6208 

483 Teren mun.Chişinău, 

or.Vatra, 

str.Plopilor, 9 

0122104378 0,8956 

484 Teren mun.Chişinău, 

str.Vasile Lupu, 

28 

0100515519 1,500 

485 Teren mun.Chişinău, 

str.Grenoble, 

111 a 

0100214134 0,3984 

486 Teren mun.Chişinău, 

str.Bucureşti, 30 

0100205297 1,0846 

487 Teren mun.Chişinău, 

str.Bucureşti, 32 

0100205441 0,0975 

488 Teren or.Soroca, 

str.Miron Costin 

7801103298 0,0921 

489 Teren r-nul Străşeni, 

s.Vorniceni 

8042208390 2,0355 

490 Teren or.Călăraşi, 

str.Bojole, 2 

2501209501 0,2822 
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491 Teren mun.Chişinău, 

str.V.Alecsandri

, 80 

0100206108 0,0595 

492 Teren sat. Floreni, r-

nul Anenii Noi 

1027106246 1,992 

493 Teren mun. Chișinău,  

or. Sîngera,  

extravilan 

0111201002 1,9595 

494 Teren mun. Chișinău,  

com. Băcioi,  

extravilan   

5511101308 0,7948 

495 Teren mun. Chișinău,  

com. Băcioi,  

extravilan   

5511111128 0,4405 

496 Teren mun. Chișănău, 

sect. Botanica, 

str. Drumul 

Băcioiului 

0100118277 27,0234 

497 Teren mun. Chişinău, 

sect. Rîșcani, 

str. Bogdan 

Voievod 

0100413018 0,15 

498 Teren mun. Chişinău, 

sect. Centru, str. 

Gheorghe 

Asachi, 67B 

0100214152 0,0811 

499 Teren mun. Chişinău, 

sect. Buiucani 

str. Alexandru 

Lăpuşneanu 

0100520360 - 

500 Teren mun. Chişinău, 

sect. Buiucani 

str. Bucureşti, 

89a 

0100521023 0,044 

501 Teren r-nul Edineț, 

mun. Edineț, str. 

Iu. Gagarin, 47 

4101211001 0,1023 

502 Teren r-nul Strășeni, 

sat. Vorniceni 

8042208389 0,9326 

503 Teren r-nul Cimișlia, 

or. Cimișlia, str. 

Decebal, 123 

2901306242 0,1688 

504 Teren r-nul Soroca, 

mun. Soroca, 

str-la 

Bolentineanu, 

58 

7801110298 0,1078 

 

3) la anexa nr. 3: 
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a) la pozițiile 397 şi 398, în coloana a şasea, sintagma „Î.S. Întreprinderea 

pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva” se substituie cu sintagma „Î.S. Întreprinderea 

pentru Silvicultură „Nisporeni-Silva”; 

b) se completează cu pozițiile „2235 – 2243” cu următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului imobil proprietate 

publică a statului 

Adresa 

amplasă

rii 

Număr 

cadastral 

Supraf

aţa 

terenul

ui, ha 

Administr

ator/ 

Gestionar 

2235 Teren mun. 

Bălți, str. 

31 

August 

1989 

03003050

29 

0,2005 Agenția 

Proprietății 

Publice 

2236 Teren agricol or. 

Cricova, 

extravila

n 

31562020

001 

0,4533 Agenția 

Proprietății 

Publice / 

S.A 

”Combinat

ul de Vinuri 

„Cricova” 

2237 Teren agricol or. 

Cricova, 

extravila

n 

31562020

002 

13,837

9 

Agenția 

Proprietății 

Publice / 

S.A 

”Combinat

ul de Vinuri 

„Cricova” 

2238 Teren agricol or. 

Cricova, 

extravila

n 

31562020

003 

54,418

2 

Agenția 

Proprietății 

Publice / 

S.A 

”Combinat

ul de Vinuri 

„Cricova” 

2239 Teren agricol or. 

Cricova, 

extravila

n 

31563010

211 

2,1957 Agenția 

Proprietății 

Publice / 

S.A 

”Combinat

ul de Vinuri 

„Cricova” 

2240 Teren agricol or. 

Cricova, 

extravila

n 

31563010

212 

0,6287 Agenția 

Proprietății 

Publice / 

S.A 

”Combinat

ul de Vinuri 

„Cricova” 
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2241 Teren mun. 

Chișinău, 

str. Al. 

Lăpușne

anu, 28 

01005202

31 

0,0811 Agenția 

Proprietății 

Publice  / 

Curtea 

Constituțio

nală 

2242 Teren 

mun. 

Cahul, 

str. Lev 

Tolstoi, 2 

17011160

37 0,2031 

Agenția 

Proprietății 

Publice / 

Ministerul 

Finanțelor, 

Serviciul 

Fiscal de 

Stat 

2243 Teren mun. 

Chișinău, 

sect. 

Ciocana, 

str. 

Mihail 

Sadovea

nu, 40/5 

01003134

00 

0,7136 Agenția 

Proprietății 

Publice 

 

4) anexa nr. 4 se completează cu poziția 12 cu următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului imobil proprietate 

publică a statului 

Adresa 

amplas

ării 

Număr 

cadastr

al 

Supraf

aţa 

terenu

lui, ha 

Administrator/G

estionar 

12 Teren mun. 

Chișină

u, sect. 

Ciocan

a, str. 

Meșter

ul 

Manole

, 14 

010030

6163 

1,0674 Agenția 

Proprietății 

Publice 

 

2. La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la 

aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de 

interes public naţional propuse parteneriatului public-privat (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 457), cu modificările ulterioare, 

poziţiile 3, 17 și 21 se exclud. 

 

3. Se abrogă:  

1) Hotărârea Guvernului nr. 520/2017 „cu privire la aprobarea obiectivelor 

proiectului de parteneriat public-privat, a cerinţelor generale privind selectarea 

lex:HGHG20170705520
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partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat pentru 

construcţia unui complex locativ şi a obiectelor de menire socială” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243, art.613) cu modificările 

ulterioare; 

2) Hotărârea Guvernului nr. 433/2005 „cu privire la fondarea complexului 

”Orașul Vinului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 74-76, art. 

495); 

3) Hotărârea Guvernului nr. 1038/2005 „privind unele măsuri de asigurare 

a activității complexului ”Orașul Vinului” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1122) cu modificările ulterioare. 

 

4. Se modifică categoria de destinație a terenurilor cu numerele cadastrale 

0111201002 (mun. Chișinău, or. Sîngera, extravilan), 5511101308 (mun. 

Chișinău,  com. Băcioi,  extravilan ), 5511111128 (mun. Chișinău,  com. Băcioi,  

extravilan), 0100205297 (mun. Chişinău, str. București 30), 0100205441 (mun. 

Chişinău, str. București 32), 7801110298 (r-nul Soroca, mun. Soroca, str-la 

Bolintineanu, 58) din terenuri cu destinație specială și neproductive în terenuri 

pentru construcții. 

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a 

Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:   
 

1) Anexa nr. 2  

se completează cu poziţiiile „431 – 4323” cu următorul cuprins: 

 
Nr. 

 crt. 

Denumirea 

bunului supus 

privatizării 

Adresa 

IDNO 
Capitalul 

social (lei) 

Prețul 

nominal 

(lei) 

Cota statului 

Numărul 

de acțiuni 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„431 Complex de 

bunuri 

Construcție, 162,5 

m.p (număr 

cadastral 

1027106246.01) și 

teren pentru 

construcții cu 

suprafața de 1,992 

ha (număr 

cadastral  

1027106246) 

sat. Floreni, 

r-nul Anenii 

Noi, 

extravilan 

   

  

„432 Complex de 

bunuri 

mun. 

Chișinău,  or. 
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Construcție, 163 

m.p (număr 

cadastral 

0111201002.01) și 

teren pentru 

construcții, 1,9595 

ha (număr 

cadastral 

0111201002) 

Sîngera,  

extravilan 

 „433 Complex de 

bunuri 

Construcție, 163 

m.p (număr 

cadastral 

5511101308.01) și 

teren pentru 

construcții, 0,7948 

ha,  (număr 

cadastral 

5511101308) 

mun. 

Chișinău,  

com. Băcioi,  

extravilan   

   

  

 „434 Complex de 

bunuri 

Construcție 163 

m.p (număr 

cadastral 

5511111128.01) și 

teren pentru 

construcții, 0,4405 

ha (număr 

cadastral 

5511111128) 

mun. 

Chișinău,  

com. Băcioi,  

extravilan   

   

 

 

 

„435 Complex de 

bunuri, 

Construcții 

(număr cadastral 

0100105110.01, 

0100105110.02, 

0100105110.03) și 

teren pentru 

construcții, 0,051 

ha (număr 

cadastral 

0100105110)   

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Botanica, bd. 

Decebal, 70 

   

  

„436 Complex de 

bunuri,  

Construcție, 699,8 

m.p (număr 

cadastral 

0100301413.01) și 

teren pentru 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Botanica şos. 

Munceşti, 17 
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construcții, 0,2209 

ha (număr 

cadastral 

0100301413) 

„437 Complex de 

bunuri  

Construcție, 441,0 

m.p (număr 

cadastral 

0131135083.04) și 

teren pentru 

construcții, 0,9595 

ha (număr 

cadastral 

0131135083) 

mun. 

Chișinău, or. 

Codru, str. 

Vierului f/n 

   

  

„438 Complex de 

bunuri  

Construcție, 80,6 

m.p (număr 

cadastral 

0131135084.03) și 

teren pentru 

construcții, 0,5082 

ha (număr 

cadastral 

0131135084) 

mun. 

Chișinău, or. 

Codru, str. 

Vierului f/n 

   

  

„439 Complex de 

bunuri  

Construcție, 854 

m.p (număr 

cadastral 

0131135088.05) și 

teren pentru 

construcții, 0,4181 

ha (număr 

cadastral 

0131135088) 

mun. 

Chișinău, or. 

Codru, str. 

Vierului f/n 

   

  

„4310 Complex de 

bunuri  

Construcțiile 

(numerele 

cadastrale 

0122104378.01 – 

745,7 m.p, 

0122104378.02 – 

253,1 m.p) și teren 

pentru construcții, 

0,8956 ha (număr 

cadastral 

0122104378) 

mun. 

Chişinău, or. 

Vatra str. 

Plopilor, 9 
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„4311 Complex de 

bunuri  

Construcție, 141,8 

m.p (număr 

cadastral 

0100521023.01) și 

teren pentru 

construcții, 0,044 

ha (număr 

cadastral 

0100521023) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Buiucani str. 

Bucureşti, 

89a    

  

„4312 Complex de 

bunuri  

Construcții 

(numerele 

cadastrale 

0100205297.01 - 

72,54 m.p, 

0100205297.02 - 

538,19 m.p, 

0100205297.04 - 

842,52 m.p, 

0100205297.05 - 

36,00 m.p, 

0100205297.06 - 

561,51 m.p, 

0100205297.07 - 

779,27 m.p, 

0100205297.08 - 

28,77 m.p, 

0100205297.09 - 

634,5 m.p, 

0100205297.11 - 

453,45 m.p 

0100205297.12 - 

222,6 m.p, 

0100205297.13-

80,0 m.p, 

0100205297.14 - 

271,22 m.p) și 

teren pentru 

construcții, 1,0846 

ha (număr 

cadastral 

0100205297) 

mun. 

Chişinău,str. 

București 30 

   

  

„4313 Complex de 

bunuri  

Construcție, 

572,05 m.p 

(număr cadastral 

mun. 

Chişinău,str. 

București 32    
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0100205441.01) și  

teren pentru 

construcții, 0,0975 

ha (număr 

cadastral 

0100205441) 

„4314 Complex de 

bunuri  

Construcție, 219 

m.p (număr 

cadastral 

4101211001.01) și 

teren pentru 

construcții, 0,1023 

ha (număr 

cadastral 

4101211001) 

r-nul Edineț, 

mun. Edineț, 

str. Iu. 

Gagarin, 47 

   

  

„4315 Complex de 

bunuri  

Construcți (număr 

cadastral 

7801103298.01 – 

299,6 m.p, 

7801103298.02 – 

185,5 m.p) și teren 

pentru construcții, 

0,0921 ha (număr 

cadastral 

7801103298) 

r-nul Soroca, 

mun. Soroca, 

str. Miron 

Costin 

   

  

„4316 Complex de 

bunuri  

Construcție, 261,6 

m.p (număr 

cadastral 

0100206108.01) și 

teren pentru 

construcții, 0,0595 

ha (număr 

cadastral 

0100206108) 

Mun. 

Chișinău, 

sect. Centru, 

str. Vasile  

Alecsandri, 

80    

  

„4317 

 

 

Complex de 

bunuri  

Construcție 

(numerele 

cadastrale 

0100214134.01 și 

0100214134.02) și 

teren pentru 

construcții, 0,3984 

ha (număr 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Botanica str. 

Grenoble, 

111a 
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cadastral 

0100214134)  

„4318 

 

Complex de 

bunuri  

Construcție 

(numerele 

cadastrale 

5301204567.01 și 

5301204567.02) și 

teren pentru 

construcții, 0,0755 

ha (număr 

cadastral 

5301204567) 

r-nul 

Hîncești, 

mun. 

Hîncești, str. 

31 August 

1989, 68A 
   

  

„4319 

 

Complex de 

bunuri  

Construcție 

(numerele 

cadastrale 

5301205114.01 – 

205,9 m.p, 

5301205114.02 – 

282,5 m.p, 

5301205114.03 – 

167,9 m.p și 

5301205114.04 – 

218,4 m.p) și teren 

pentru construcții, 

0,3135 ha (număr 

cadastral 

5301205114) 

r-nul 

Hîncești, 

mun. 

Hîncești, str. 

Comisarul 

Mihai 

Moraru, 87 

   

  

4320 Complex de 

bunuri: 

Construcție - 

512,5 m.p. (număr 

cadastral 

2901306.242.01) 

și teren pentru 

construcții cu 

suprafața de 

0,1688 ha (număr 

cadastral 

2901306.242) 

r-nul 

Cimișlia, or. 

Cimișlia, str. 

Decebal, 123 

   

  

4321 Complex de 

bunuri: 

Clădire 

administrativă - 

477,4 m.p. (număr 

cadastral 

7801110.298.01), 

r-nul Soroca 

mun. Soroca, 

str-la 

Bolintineanu, 

58 
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garaj – 58,3 m.p. 

(număr cadastral 

7801110.298.02), 

garaj – 61,7 m.p. 

(număr cadastral 

7801110.298.03), 

deposzit – 12,0 

m.p. (număr 

cadastral 

7801110.298.04), 

depozit – 13,9 

m.p. (număr 

cadastral 

7801110.298.05), 

depozit – 18,0 

m.p. (număr 

cadastral 

7801110.298.06), 

WC – 2.8 

m.p.(neînregistrat)  

și terenul cu 

suprafața de 

0,1078 ha (număr 

cadastral 

780111.298) 

4322 Complex de 

bunuri: 

Construcție – 

209,2 m.p. 

(neînregistrat), 

depozit – 39,5 – 

neînregistrat) și 

teren pentru 

construcții cu 

suprafața de 

0,1483 ha 

(neînregistrat) 

r-nul 

Taraclia, 

or. Taraclia, 

str. 

Voczalinaia, 

14/1 
   

  

4323 Complex de 

bunuri: 

Construcție – 82,4 

m.p (număr 

cadastral 

5301204567.01), 

construcția 17,8 

m.p  număr 

cadastral 

5301204567.02) și 

teren pentru 

construcții cu 

suprafața de 

r-nul 

Hîncești, str. 

31 August 

1989, nr. 

68A 
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se completează cu poziţiile „531 – 5318” cu următorul cuprins: 

 

0,0755 ha (număr 

cadastral 

5301204567) 

Nr. crt. Denumirea 

bunului 

supus 

privatizării 

Adresa 

IDNO 
Capitalul 

social (lei) 

Prețul 

nominal 

(lei) 

Cota statului 

Numărul 

de acțiuni 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„531 Bun imobil, 

27,0234 ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100118277) 

 

mun. 

Chișănău, 

sect. 

Botanica, str. 

Drumul 

Băcioiului 

   

  

„532 Bun imobil, 

0,0868  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100211182) 

 

mun. 

Chişinău, 

sect. Centru 

str. Vasili 

Dokuceaev, 

38/1 

   

  

„533 Bun imobil, 

6,1304  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100119260) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Botanica str. 

Pădurii, 26/1 

   

  

„534 Bun imobil, 

0,1617  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100111232) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Botanica bd. 

Cuza-Vodă, 

5/1 

   

  

„535 Bun imobil, 

0,0811  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100214152) 

 

mun. 

Chişinău, 

sect. Centru, 

str. Gheorghe 

Asachi, 67B 
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„536 Bun imobil, 

0,0725  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100212309) 

mun. 

Chişinău, 

sect. Centru, 

str. 

Sprîncenoaia, 

5 

   

  

„537 Bun imobil, 

0,0087  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100212310) 

mun. 

Chişinău, 

sect. Centru, 

str. 

Sprîncenoaia, 

5 

   

  

„538 Bun imobil, 

0,085  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100212304) 

mun. 

Chişinău, 

sect. Centru, 

str. 

Sprîncenoaia, 

5 

   

  

„539 Bun imobil, 

0,1994  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0131135076) 

mun. 

Chişinău, or. 

Codru str. 

Cramei, 10    

  

„5310 Bun imobil, 

5,1848  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0131104001) 

mun. 

Chişinău, or. 

Codru str. 

neidentificată    

  

„5311 Bun imobil, 

0,235  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100218746) 

mun. 

Chișinău, 

sect. Centru, 

șos. Hîncești    

  

„5312 Bun imobil, 

0,078  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100517035) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Buiucani str. 

Vasile Lupu, 

18 
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se completează cu poziţiile „551 – 553” cu următorul cuprins: 

   

„5313 Bun imobil, 

0,7105  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100313393) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Ciocana, str. 

M. 

Sadoveanu, 

40 

   

  

„5314 Bun imobil, 

0,135  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100520360) 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Buiucani str. 

Alexandru 

Lăpuşneanu 

   

  

„5315 Bun imobil, 

5,6208  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100515254) 

 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Buiucani str. 

Vasile Lupu, 

28 

   

  

„5316 Bun imobil, 

1,50  ha (teren 

pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

0100515519) 

 

mun. 

Chişinău, 

sect. 

Buiucani str. 

Vasile Lupu, 

28 

   

  

„5317 Bun imobil, 

2,0355  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

8042208390) 

r-nul 

Strășeni, sat. 

Vorniceni 

   

  

„5318 Bun imobil, 

0,9326  ha 

(teren pentru 

construcții cu 

număr 

cadastral 

8042208389) 

r-nul 

Strășeni, sat. 

Vorniceni 

   

  

Adresa IDNO Cota statului 
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se completează cu poziţiile „601 - 603 ” cu următorul cuprins: 
 

   

 

2) poziţia 8 din Anexa nr. 3 Lista obiectelor nefinalizate proprietate de stat 

supuse privatizării din Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 se exclude; 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului supus 

privatizării 

Capitalul 

social 

(lei) 

Prețul 

nominal 

(lei) 

Numărul 

de 

acțiuni 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„551 Construcție - ferma de 

porcine cu 1 etaj (număr 

cadastral 8042208.387.21 – 

433,7 m.p) 

r-nul 

Strășeni, sat. 

Vorniceni 

   

  

„552 Construcție - de sănătate și 

asistență socială (număr 

cadastral 2501209.501.02 – 

333,0 m.p) 

r-nul 

Călărași, or. 

Călărași, str. 

Bojole, 2 

   

  

„553 Construcție - clădirea fostei 

ospătării (număr cadastral 

3153217.194.03 – 755,8 m.p) 

 

mun. 

Chişinău, 

com. 

Stăuceni, 

sat. Stăuceni 

str. Grătieşti, 

1 

   

  

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului supus 

privatizării 

Adresa 

IDNO 

Capitalul 

social 

(lei) 

Prețul 

nominal 

(lei) 

Cota statului 

Numărul 

de 

acțiuni 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„601 Încăpere nelocativă                                

Edificiul PC SA ,,Alfa” 

(subsol) 

(număr cadastral 

0100510.103.12.095 – 3612,5 

m.p) 

mun. 

Chișinău, 

sect. 

Buiucani, 

str. Alba 

Iulia, 75 

   

  

„602 Încăpere nelocativă           

Edificiul PC SA ,,Uzina de 

frigidere”  (subsol) 

(număr cadastral 

0100308.109.02.003– 912,7 

m.p) 

mun. 

Chișinău, 

sect. 

Ciocana, str. 

Meșterul 

Manole, 9 

   

  

„603 Încăpere nelocativă                                

Încăperi administrative et.II 

(număr cadastral 

0100204.277.01.020 – 185,6 

m.p) 

mun. 

Chișinău, 

sect. Centru, 

str. Mihai 

Eminescu, 1 
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6. Hotărârea Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la valorificarea   terenurilor proprietate publică a statului (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85, art. 127) se modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 901/2015, terenurile proprietate publică a statului, inclusiv 

terenurile incluse în anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților 

ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, cu excepția 

terenurilor libere de construcții din domeniul silviculturii și terenurile din 

administrarea Serviciului Vamal, se trec din administrarea autorităților publice 

centrale, altor autorități publice în administrarea Agenției Proprietății Publice fără 

întocmirea actelor de transmitere. Terenurile proprietate publică a statului aferente 

bunurilor imobile (construcțiilor) proprietate de stat, aflate în gestiunea 

nemijlocită a autorităților publice, instituțiilor publice/întreprinderilor de stat în 

baza titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, ordinelor 

autorităților publice, hotărîrilor de Guvern emise anterior rămân în 

folosința/gestiunea entităților corespunzătoare până la emiterea conform legislației 

a altor acte administrative în privința acestora, cu asigurarea înregistrării dreptului 

de administrare a Agenției Proprietății Publice în Registrul bunurilor imobile în 

limitele mijloacelor financiare disponibile”;  

 

2) se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins: 

„51. Persoanele fizice și juridice care au deținut în locaţiune/arendă/  superficie 

în baza actelor juridice terenuri proprietate de stat, valabile până la 01.03.2019, 

sunt obligaţi, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, 

să legifereze posesia/folosinţa terenului proprietate a statului prin reîncheierea cu 

Agenţia Proprietăţii Publice a contractului de locaţiune/arendă/superficie, fără 

orgnizarea de noi licitații, cu achitarea plății de locațiune/revedenţei în bugetul de 

stat în corespundere cu Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor 

proprietate a statului, prevăzut în  Anexa nr. 1 și suportarea cheltuielilor aferente 

reîncheierii contractelor de locațiune/arendă/superficie.” 

 

3) punctele 3 și 4 se abrogă; 

 

4) punctul 6 va avea următorul cuprins: 
 

„În cazurile de neconformare a proprietarilor construcţiilor proprietate privată la 

prevederile punctului 5 și deținătorilor dreptului de locaţiune/arendă/superficie la 

prevederile punctului 51, plata pentru folosirea terenului proprietate publică a 

lex:HGHG20190307161
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statului va fi calculată de Agenţia Proprietăţii Publice de la data publicării 

prezentei hotărîri, conform legislaţiei civile.” 
 

5) la anexa nr.1: 

a) la punctul 2 subpunctul 3) textul „fondului apelor, apărării, securităţii şi 

ordinii publice, inclusiv” se substituie cu cuvintele „și terenurile”; 

b) punctul 5 se completează cu un aliniat cu următorul cuprins:  

„La transmiterea în locaţiune/arendă/superficie nu se admite formarea de bunuri 

noi”; 

c) aliniatul  5 din punctul 5 se abrogă;  

d) la punctul 9 cuvintele „pot fi transmise” se substituie cu cuvintele „se 

transmit”; 

e) la punctul 24 aliniatele întîi, al doilea și al treilea, cuvintele „aflate în 

gestiunea întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital intergal sau 

majoritar public” se exclud.   

 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
NOTA INFORMATIVĂ 

cu privire la modificarea și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului 
 
 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
 Agenția Proprietății Publice, autoritate administrativă din subordinea Guvernului 

Republicii Moldova. 

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

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. a), alin. (2),  art. 7 alin. (3) lit. f3) din Legea nr. 121/2007 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Agenția Proprietății Publice 
în domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa Guvernului este 
adoptarea hotărîrilor privind atribuirea bunurilor proprietate de stat domeniului 

public sau domeniului privat al statului privind trecerea acestora dintr-un domeniu în 

altul sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, iar de competența Agenției 
Proprietății Publice, în domeniul administrării proprietăţii publice, este administrarea, 

în modul stabilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publică a statului aferente 

bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în 

locaţiune/arendă/superficie.  
Conform art. 8 din Codul funciar nr. 828/1991 și Legii nr. 29/2018 privind 

delimitarea proprietății publice, în domeniul relațiilor funciare de competența 
Guvernului sunt cel puțin: 

- ţinerea cadastrului funciar şi organizarea reglementării regimului proprietăţii 
funciare pe teritoriul republicii; 

- aprobarea cadastrului funciar anual; 

- schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială; 
-  elaborarea programelor, schemelor, proiectelor şi planurilor de reglementare 

a regimului proprietăţii funciare în republică şi asigurarea realizării lor; 

- organizarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor; 

- aprobarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza propunerilor 

consiliilor raionale sau municipale; 

- determinarea listei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ale căror 

terenuri rămîn în proprietatea statului şi prezentarea acesteia spre aprobare 

Parlamentului. 
Totodată, potrivit art. 75 al aceleiași legi  schimbarea categoriei terenurilor 

destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi altor scopuri asemenea se 

aprobă prin hotărîrea Guvernului. 

Astfel, Agenția Proprietăți Publice, urmare realizării inventarierii bunurilor 
imobile a constatat că,  unele entități de drept public dețin terenuri ce nu au fost raportate 
și introduse în Registrul Patrimoniului Public.  

Concomitent, din contextul informației compilate recent s-a atestat că, autoritățile 
publice centrale propuneau un șir de bunuri spre transmitere cu titlu gratuit autorităților 
publice locale de nivelul I și II.  
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Respectiv ținând cont de atribuțiile pe care le exercită în domeniul administrării 
proprietății publice de stat, inclusiv în domeniul deetatizării, Agenția Proprietății 
Publice, vine cu propuneri de modificare a unor hotărâri ale Guvernului, și anume 
suplinirea anexelor din Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu poziții noi (terenuri), 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 cu poziții noi (bunuri imobile și 
complexe de bunuri), inclusiv operarea unor modificări în Hotărârea Guvernului nr. 
419/2012 și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 91/2019.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 
legislația Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu conține prevederi prin care se urmărește 
ajustarea cadrului legislativ național la cel comunitar. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Prin proiectul dat se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019, în 

sensul completării listelor terenurilor proprietate publică a statului din administrarea 
Agenţiei Proprietăţii Publice, cu bunuri imobile (terenuri) identificate ulterior aprobării 
de Guvern a Hotărârii nr. 161/2019. Respectiv, se propune completarea: 

- Listei terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din 
administrarea Agenției Proprietății Publice (Anexa nr. 1)  cu 156 bunuri imobile, și 
anume: poz. 5311 teren din gestiunea Î.S ”Moldaeroservice”; poz. 5312 - 5315 terenuri 
din folosința Î.S ”MoldATSA”; poz. 5316 teren din folosința Î.S ”Centru de Pregătire 
a Specialiștilor pentru Armata Națională”; poz. 5317 teren din folosința Întreprinderii 
de Stat pentru Cercetarea în Selecţia şi Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid”; poz. 
5318, 5319, 5320 terenuri din folosința Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii 
Mici”; poz. 5321 teren din folosința I.P Compania „Teleradio-Moldova”; poz. 5322 
teren din folosința Clubului Sportiv Central Dinamo; poz. 5323 – 5330, 5332, 5335 – 
5338, 5340 – 5388, 5390 – 5408, terenuri din gestiunea Î.S ”Administrația de Stat a 
Drumurilor”; 5409 - 5414  terenuri din folosința IMSP ”Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie”; poz. 5415 teren din folosința I.P Compania „Teleradio-
Moldova”; poz. 5416, 5417 teren din folosința S.A ”Cricova”; poz. 5418 teren din 
Curții Constituționale RM; poz. 5419  teren din folosința Academiei de Teologie 
Ortodoxă din Moldoova; poz. 5420 și 5421 terenuri din folosința Î.S „Flus”; poz. 5422 
teren din folosința Î.S „Departamentul Instituţiilor Penitenciare”; poz. 5423 și 5424 
terenuri din folosința Î.S ”Flus”; poz. 5425 teren din folosința Î.S ”Departamentul 
Instituțiilor Penitenciare”; poz. 5426 – 5435 terenuri din folosința Î.S ”MoldATSA”; 
poz. 5436 teren cu destinație specială; poz. 5437 teren din fondul apelor; poz. 5438 – 
teren din folosința Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; poz. 5439 și 5440 
teren din gestiunea Direcției Situații Execpeționale UTA Găgăuzia; poz. 5441 teren din 
gestiunea Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale a MAI; poz. 5442 – 5455 
terenuri din folosința S.A. „Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO”; poz. 
5456 teren din folosința Î.S ”Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”; poz. 5457 
teren din folosința I.P ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”; 
poz. 5458 bunuri imobile din gestiunea S.A ”Drumuri Soroca”; poz. 5459 teren din 
folosința Î.S ”Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”; poz. 5460 teren din 
folosința Î.S. „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca”; poz. 5461 teren din 
folosința Î.S. „Editura „Universul”; poz. 5462 teren din folosința Academiei de Științe 
a Moldovei; poz. 5463 teren din domeniul public; poz. 5464 bunuri imobile din 
gestiunea Î.S ”MoldATSA”; poz. 5466 teren din folosința Î.S ”Moldaeroservice”.      
       Concomitent, se propune concretizarea în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
161/2019 a suprafețelor unor terenuri și excluderea unor poziții, dat fiind suprapunerea 



admisă în procesul elaborării actului normativ prenotat, precum și datele prezentate 
anual de autoritățile publice centrale pentru includerea în Registrul patrimoniului 
public. Astfel, se propune a fi excluse următoarele poziții: poziția 2714 se suprapune cu 
poziția 1705, poziţia 1756 se suprapune cu poziția 1685, poziția 1703 și 2712 se 
suprapune cu poziția 1704, poziția 1707 se suprapune cu poziția 2740, poziția 1735 se 
suprapune cu poziția 4442, poziția 3192 se suprapune cu poziția 1719, poziția 1761 se 
suprapune cu poziția 1686, poziția 1763 se suprapune cu poziția 1687, poziția 1738 se 
suprapune cu poziția 3078, poziția 1739 se suprapune cu poziția 3080, poziția 1737 se 
suprapune cu poziția 3076, poziția 3193 se suprapune cu poziția 1720, poziția 3194 se 
suprapune cu poziția 1721,  poziția 3211 se suprapune cu poziția 1723, poziția 3216 se 
suprapune cu poziția 1724, poziția 3196 se suprapune cu poziția 1722, poziția 1700 se 
suprapune cu poziția 1808, poziția 2763 se suprapune cu poziția 1715, poziția 2762 se 
suprapune cu poziția 1714, poziția 1741 se suprapune cu poziția 3268, poziția 3627 se 
suprapune cu poziția 1750, poziția 3528 se suprapune cu poziția 1730, poziția 3521 se 
suprapune cu poziția 1729, poziția 1702 se suprapune cu poziția 1988, poziția 1694 se 
suprapune cu poziția 2016, poziția 1693 se suprapune cu poziția 2012, poziția 2720 se 
suprapune cu poziția 1706, poziția 2010 se suprapune cu poziția 1692, poziția 1691 se 
suprapune cu poziția 2009, poziția 4217 se suprapune cu poziția 1732, poziția 2086 se 
suprapune cu poziția 1697, poziția 1755 se suprapune cu poziția 4357, poziția 3502 se 
suprapune cu poziția 1728, poziția 1731 se suprapune cu poziția 3723, poziția 1802 se 
suprapune cu poziția 1688, poziția 1806 se suprapune cu poziția 1690, poziția 1805 se 
suprapune cu poziția 1689, poziția 1752 se suprapune cu poziția 3712, poziția 4411 se 
suprapune cu poziția 1733, poziția 3492 se suprapune cu poziția 1726, poziția 3493 se 
suprapune cu poziția 1727, poziția 2196 se suprapune cu poziția 1698, poziția 2206 se 
suprapune cu poziția 1699, poziția 1751 se suprapune cu poziția 3732, poziția 3374 se 
suprapune cu poziția 1743, poziția 3357 se suprapune cu poziția 1742, poziția 1744 se 
suprapune cu poziția 3367, poziția 1695 se suprapune cu poziția 2051, poziția 1695 se 
suprapune cu poziția 2051, poziția 1701 se suprapune cu poziția 1895, poziția 4415 se 
suprapune cu poziția 1734, poziția 2742 se suprapune cu poziția 1709, poziția 2741 se 
suprapune cu poziția 1708, poziția 1736 se suprapune cu poziția 3062, poziția 1747 se 
suprapune cu poziția 3601, poziția 1748 se suprapune cu poziția 3602, poziția 1753 se 
suprapune cu poziția 4269, poziția 1746 se suprapune cu poziția 3596, poziția 1745 se 
suprapune cu poziția 3588, poziția 1749 se suprapune cu poziția 3609, poziția 2063 se 
suprapune cu poziția 1696, poziția 2823 se suprapune cu poziția 2778, poziția  se 
suprapune cu poziția 3367, poziția 2777 și 1716 se suprapune cu poziția 2822, poziția 
2789 se suprapune cu poziția 1717, poziția 1718 se suprapune cu poziția 2818, poziția 
2868 se suprapune cu poziția 2867, poziția 3905 se suprapune cu poziția 3857, poziția 
3907 se suprapune cu poziția 3859, poziția 3906 se suprapune cu poziția 3858, poziția 
913 se suprapune cu poziția 887, poziția 1188 se suprapune cu poziția 1182, poziția 
1392 se suprapune cu poziția 287, poziția 5285 se suprapune cu poziția 1270, poziția 
557 se suprapune cu poziția 514, poziția 1578 se suprapune cu poziția 1363, poziția 
5140 se suprapune cu poziția 480, poziția 455 se suprapune cu poziția 449, poziția 5308 
se suprapune cu poziția 5183, poziția 4793 se suprapune cu poziția 4794, poziția 1426 
se suprapune cu poziția 1346, poziția 4313 se suprapune cu poziția 1754, poziția 1695 
se suprapune cu poziția 2051, 5467 teren supus delimitării din administrarea Agenției 
Proprietății Publice.     
Totodată, menționăm că pozițiile 84, 319, 365, 368, ținând cont de propunerile parvenite 
de la autoritățile publice centrale de transmitere a bunurilor imobile din proprietatea 
publică a statului în proprietatea publică a autorităților publice locale de nivelul I și II, 
din motivul neutilizării acestora, exprimate prin scrisoarea Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale nr. 21/7371 din 26.12.2019 (poziția 319, 365, 368), 
scrisoarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 05-07/113 



din 11.01.2020 (poziția 84 – ospătărie), întru valorificarea eficientă se propun a fi 
excluse din anexa nr. 1 și intabulate în anexa nr. 2. 
Concomitent, pozițiile 1305, 754, 4884, 1280, 1281, 5168, 1461, 857, 1479, 1598, 5287, 
516, 1109, 1110, fiind identificate ca bunuri care nu se utilizează de mai mulți ani 
(terenuri libere formate sau complexe de bunuri neutilizate), Agenția a solicitat prin 
scrisorile nr. 03-04-1513 din 24.03.2020, nr. 3-04-1552 din 25.03.2020, nr. 03-05-1511 
din 24.03.2020, nr. 03-04-1510 din 24.03.2020, nr. 03-04-1673 din 08.04.2020, nr. 03-
05-1509 din 24.03.2020, nr. 03-03-1708 din 14.04.202, nr. 03-03-1609 din 14.04.2020, 
nr. 03-04-1711 din 14.04.2020, nr. 03-04-1712 din 14.04.2020, nr. 03-04-1713 din 
14.04.2020, opinia întreprinderilor/instituțiilor/autorităților vizate despre necesitatea 
utilizării în continuare a acestor bunuri.  
În acest sens, adițional pozițiilor reflectate în proiectul de hotărâre precedent, remis la 
avizare, ce reflecta pozițiile 452-473, se propune suplinirea listei din anexa nr. 2 și cu 
pozițiile 474 – 504.   
În acest sens, menționăm că:  

- Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul privat, din 
administrarea Agenției Proprietății Publice (Anexa nr. 2) se va completa  cu  52 
bunuri imobile, și anume: poz. 452 și 453 teren din folosința S.A ”Tracom”; poz. 454 
teren pentru construcții din folosința Î.S ”Incercom”; poz. 455 teren pentru construcții 
din folosința Î.S ”Incercom”; poz. 456 teren pentru construcții din folosința S.A ”CET-
NORD; poz. 457 teren pentru construcții din folosința S.A ”CET-NORD; poz. 458 teren 
pentru construcții din folosința S.A ”CET-NORD; poz. 459 teren pentru construcții din 
folosința Î.S ”Combinatul Poligrafic Chișinău”; poz. 460 teren pentru construcții din 
folosința S.A ”Drumuri-Criuleni”; poz. 461 teren pentru construcții din folosința S.A 
”Drumuri-Criuleni”; poz. 462 teren pentru construcții din folosința Î.S ”Stațiunea 
Tehnologică pentru Irigare Hîncești”; poz. 463 teren pentru construcții din folosința Î.S 
„Portul Fluvial Ungheni”; poz. 464 teren pentru construcții din folosința Agenției 
Proprietății Publice; poz. 465 teren pentru construcții din folosința Agenției Proprietății 
Publice; poz. 466 teren pentru construcții din folosința Î.S ”Orașul Vinului”; poz. 467 
teren pentru construcții din folosința Î.S ”Orașul Vinului”; poz. 468 teren pentru 
construcții din folosința Î.S ”Orașul Vinului”; poz. 469 teren pentru construcții din 
folosința Î.S ”Orașul Vinului”;  poz. 470 teren din folosința Î.S ”Orașul Vinului”; poz. 
471 teren din administrarea Agenției Proprietății Publice; poz. 472 teren din 
administrarea Agenției Proprietății Publice; poz. 473 teren supus delimitării din 
administrarea Agenției Proprietății Publice; inclusiv pozițiile 474 – 504.  
      Totodată, se propune a fi excluse pozițiile 345, 346, 347 și 426 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 161/2019, deoarece aceste terenuri din folosința Î.S ”Flus” 
cad sub incidența prevederilor art. 9 din Legea nr. 29/2018. Respectiv, aceste 4 terenuri 
se propun a fi incluse în anexa nr. 1 sub pozițiile ”5423, 5424, 5425, 5467”.                    

Concomitent, se propune completarea următoarelor liste: 
- Lista terenurilor proprietate publică a statului (domeniul public) delimitate 

după apartenență (Anexa nr. 3) - cu 7 bunuri imobile (terenuri) proprietate publică 
a statului, și anume cu pozițiile: poz. 2235 teren supus delimitării din administrarea 
Agenției Proprietății Publice; poz. 2236, 2237 și 2238 terenuri a căror hotare au fost 
actualizate, din gestiunea S.A ”Cricova”; poz. 2239 și 2240 terenuri supuse delimitării 
după apartenență, din gestiunea S.A ”Cricova”; poz. 2241 teren supus delimitării, din 
gestiunea Curții Constituționale; poz. 2242 teren supus delimitării după apartenență, 
din gestiunea Serviciului Fiscal de Stat; poz. 2243 teren supus delimitării după 
apartenență din administrarea Agenției Proprietății Publice.  

- Lista terenurilor proprietate publică a statului (domeniul privat) delimitate 
după apartenență (Anexa nr. 4) - cu 1 bun imobil (teren) proprietate publică a statului 



(poziția 12), teren supus delimitării după apartenență din administrarea Agenției 
Proprietății Publice. 

Respectiv, adițional modificărilor reiterate supra, se propune completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 945/2007 cu: 

- pozițiile „431 – 4323” ce reprezintă complexe de bunuri; 
- pozițiile „531 – 5319” ce reprezintă bunuri imobile (terenuri); 
- pozițiile 551–553 ce reprezintă construcții; 
- pozițiile 601–603  ce reprezintă încăperi nelocuibile.  

Astfel, menționăm că adițional se propune a fi operate modificări și în Anexa nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012, prin excluderea poziţiilor 3, 17 și 21. 

Totodată, ținând cont de faptul că Hotărârea Guvernului nr. 433 din 18 mai 2005 „Cu 
privire la fondarea complexului ”Orașul Vinului” și Hotărârea Guvernului nr. 1038 din 
4 octombrie 2005 „Privind unele măsuri de asigurare a activității complexului ”Orașul 
Vinului”  nu și-au produs efectele scontate, propunem abrogarea acestora cu includerea 
bunurilor din gestiunea întreprinderii respective în anexa nr. 2 la HG nr. 161/2019 și 
inclusiv în H.G nr. 945/2007. Subsecvent, menționăm că întreprinderea nu desfășoară 
activitate de mai mulți ani, nu prezintă dări de seamă, fapt ce va genera inițierea 
procedurii de lichidare a acesteia la pachet cu alte întreprinderi similare.  

Cu referire la asigurarea administrării eficiente a terenurilor de stat și întru legiferarea 
utilizării în continuare a terenurilor proprietate publică a statului transmise anterior în 
locațiune/arendă, cu achitarea mijloacelor financiare în bugetul de stat se propune 
completarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a 
statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2019, cu norme noi ce ar prevedea 
excluderea formărilor de bunuri noi în cazul transmiterii acestora în 
locațiune/arendă/superficie/comodat. 
    Concomitent, la recomandarea Curții de Conturi și a ședințelor convocate cu 
participarea autorităților publice centrale, se propune expunerea pct. 2 din H.G nr. 
91/2019, într-o formă redactată ce ar permite autorităților publice centrale, autorităților 
de stat și instituțiilor publice care administrează/gestionează terenurile proprietate 
publică a statului, inclusiv terenurile incluse în anexa la Legea nr. 668/1995 pentru 
aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea 
statului, cu excepția autorităților care administrează terenurile libere de construcții din 
domeniul silviculturii și terenurile din administrarea Serviciului Vamal, să gestioneze 
/să dețină cu titlu de folosință gratuită terenurile transmise în administrarea Agenției 
Proprietății Publice, până la emiterea conform legislației a altor acte administrative în 
privința acestora, cu asigurarea înregistrării dreptului de administrare a Agenției 
Proprietății Publice în Registrul bunurilor imobile în limitele mijloacelor financiare 
disponibile.  
    În acest sens, concomitent se propune excluderea pct. 3 și 4 din HG nr. 91/2019, 
deoarece inventarierea terenurilor va fi asigurată prin intermediul Programului de Stat 
pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019, iar inventarierile lansate de APP în procesul 
delimitării masive demonstrează că statul deține de 4 ori mai multe bunuri, decât 
raportează entitățile de stat în Registrul patrimoniului public.  
    Totodată, ținând cont de lipsa procedurii de valorificare a terenurilor din fondul 
apelor, apărării, securității şi ordinii publice, se propune excluderea excepției referitor 
la terenurile invocate instituită în Regulamentul aprobat prin H.G nr. 91/2019. Astfel, 
urmare acceptării modificărilor invocate aceste terenuri urmează a fi valorificate 
conform procedurii stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 91/2019, cu încasarea 
mijloacelor financiare (plata din chirie/arendă/redevență) în bugetul de stat. Mai mult 



ca atât, actualmente lipsa procedurii în domeniul administrării terenurilor vizate 
determină imposibilitatea încasării plății de folosință în bugetul de stat, de exemplu 33 
de contracte de arendă a terenurilor din fondul apelor, 4 contracte din domeniul 
securității și ordinii publice etc., iar aceasta reprezintă venituri ratate pentru stat. 
    Adițional, se propune completarea Hotărârii de Guvern cu un punct nou 51, care 
mandatează Agenția Proprietății Publice cu dreptul de a reîncheia contracte de 
locațiune/arendă/superficie fără a organiza licitații noi și asigurarea încasării plății în 
bugetul de stat. La momentul elaborării prezentului proiect de hotărâre de guvern, s-a 
atestat că autoritățile publice de stat/instituțiile publice au încheiat 277 contracte ce 
vizează terenurile domeniului public de stat, dintre care 111 contracte ce au ca obiect 
terenurile agricole incluse în anexa la Legea nr. 668/1995. 

5. Fundamentarea economică și financiară 
Realizarea proiectului implică cheltuieli financiare pentru lucrări de înregistrare în 

registrul bunurilor imobile a dreptului de administrare al Agenției Proprietății Publice 
asupra terenurilor specificate în anexe la H.G nr. 161/2019. Cheltuielile financiare 
pentru lucrările de înregistrare vor fi suportate în limita bugetului aprobat, nefiind 
necesară alocarea resurselor financiare suplimentare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent 
 Prezentul proiect implică modificarea următoarelor acte normative: Hotărârea 

Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a 
statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, Hotărârea Guvernului nr. 
91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor 
proprietate publică a statului, Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile 
de realizare a Legii nr.121-XVI din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei 
bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional 
propuse parteneriatului public-privat și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2017 
„cu privire la aprobarea obiectivelor proiectului de parteneriat public-privat, a cerinţelor 
generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului 
public-privat pentru construcţia unui complex locativ şi a obiectelor de menire socială”, 
Hotărârii Guvernului nr. 433/2005 „cu privire la fondarea complexului ”Orașul 
Vinului” și Hotărârii Guvernului nr. 1038/2005 „privind unele măsuri de asigurare a 
activității complexului ”Orașul Vinului”.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, setul de documente aferent elaborării proiectului actului normativ 
vizat a fost publicat pentru consultări publice pe pagina web oficială a Agenției 
Proprietății Publice la compartimentul transparența/transparența decizională și 
portalul web particip.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupție 
 Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Aviz nr. 06/2-3276 din 16.06.2020. 

Propunerile și obiecțiile Centrului Național Anticorupție se conțin în sinteza 
obiecțiilor și propunerilor anexată proiectului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
 Proiectul nu conține prevederi pentru care ar fi necesară expertiza de compatibilitate. 



10. Constatările expertizei juridice 
 Proiectul a fost supus expertizei juridice. Aviz nr. 04/4344 din 15.06.2020 

Propunerile și obiecțiile Ministerului Justiției se conțin în sinteza obiecțiilor și 
propunerilor anexată proiectului. 

11. Constatările altor expertize 
 Proiectul nu implică alte expertize. 
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