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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, art. 14 alin. (1) 

lit. b) 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, și art. 16 alin. (1) 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 HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, conform deciziei Consiliului 

sătesc Soltănești, din proprietatea publică a satului Soltănești în proprietatea 

publică a statului, administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului (gestiunea Agenției „Apele Moldovei”), a bunurilor imobile amplasate 

în extravilanul satului Soltănești, raionul Nisporeni, după cum urmează: 

1) terenul din fondul apelor cu suprafața de 1,74 ha, număr cadastral  

6044111.294; 

2) construcție hidrotehnică (dig), număr cadastral 6044111.294.01. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 



Nota informativa 

la proiectul hotarlrii Guvernului 
„Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile" 

1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea 
proiectului: 

Proiectul hotAridi Guvemului „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile", 
este elaborat de Ministerul Agriculturii, DezvoltArii Regionale i Mediului, 
avind ca suport demersul Agentiei „Apele Moldovei" si Decizia Consiliului 
satesc SoltAnesti, raionul Nisporeni (se anexesza). 

2. Conditiile cc au impus elaborarea proiectului de act normativ $i 
finalitatile urma rite: 

In conformitate cu prevederile Acordului Compact, ratificat de Republica 
Moldova prin Legea nr. 125 din 18 iunie 2010, in perioada anilor 2010-2015, 
au fost reconstruite 10 sisteme centralizate de irigare - proprietatea publicA a 
statului, inclusiv Sistemul Centralizat de lrigare „Grozesti" (SCI „Grozesti"). 

SCI „Grozesti" se afla in gestiunea Agentiei „Apele Moldovei", jar in 
corespundere cu prevederile Legii nr. 171/2010 cu privire la asociatiile 
utilizatorilor de apa pentru irigatii i Regulamentului privind modul de 
transmitere a sistemelor de irigare in folosinta gratuita (comodat) dire 
asociatiile utilizatorilor de apii pentru irigatii, aprobat prin Hotdrirea 
Guvemului nr. 198/2013, acesta a fost transmis cu titlu gratuit, pe un termen de 
30 de ani, in folosinta Asociatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii „Prutenii 
II" (AUAI „Prutenii II"), cu sediul in satul Barboieni, raionul Nisporeni. 

Adjacent ariei de deservire a Sc! „Grozesti" se afla o constructie hidrotehnicA 
nereabilitata - bazin de acumulare (circa 30 mu i m3 de apA), care este 
proprietatea publica a satului Soltanesti si nu este utilizala conform destinatiei o 
perioadA indelungata de timp, deoarece nu are legatura cu sursa de apA. 

AUAI „Prutenii II" intentioneaza, cu suportul financiar din partea Fondului de 
Dezvoltare Durabila Moldova, sä reconstruiasca i sä conecteze acest bazin la 
SCI „Grozesti". Acesta va permite extinderea ariei de deservire a sistemului, 
precum si optimizarea costurilor de irigare (utilizarea gravitatiei) pe o suprafata 
de circa 300 ha terenuri agricole. Costul estimativ al proiectului va fi de circa 

2,6 mm. lei, care include si contributia membrilor asociatiei. 

Dupa flnalizarea procedurii de transmitere si reconstructie a bazinului de 
acumulare, acesta va fi inclus in componenta infrastructurii SCI „Grozesti", tar 
Agentia „Apele Moldovei", in calitate de gestionar al bunului in numele 
statului, va avea posibilitatea sá capitalizeze investitiile alocate in reconstructie, 
precum si va avea dreptul sA-I transmita in folosinta gratuita a AU/II „Prutenii 
II", in conditiile contractului de comodat semnat. 

In cadrul consultArilor publice din 06.12.2019 proprietarii i utilizatorii de  



terenuri agricole din Soltanesti au sustinut realizarea proiectului de 
reconstructie a bazinului, jar prin Decizia nr. 06.9 din 17.12.2019, Consiliul 
satesc Soltanesti a decis sa transmita aceastii constructie hidrotehnicA in 
proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Agricultuni, 
Dezvoltarii Regionale si Mediului, gestiunea Agentiei „Apele Moldovei" (se 
anexeaza). 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop 

armonizarea legislatiei na(ionale cu legislatia Uniunii Europene: 

Nu este cazul. 

4. 	Principalele prevederi ale proiectului i evidentierea elementelor noi: 

Project de hotArire prevede acceptarea transmiterii, cu acordul Consiliului 
sAtesc SoltAnesti, raionul Nisporeni, din proprietatea publica a unitAtii 
administrativ-teritoriale in proprietatea publica a statului, administrarea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale i Mediului (gestiunea 
Agentiei „Apele Moldovei"), a urmatoarelor bunurilor imobile: 
1) terenul din fondul apelor cu suprafata de 1,74 ha, numArul cadastral 

6044111.294; 

2) constructie hidroteftnica (dig), numarul cadastral 6044111.294.01. 

Totodata, se prevede cä Consiliul sates° Soltanesti, in comun cu Ministerul 
Agriculturii, DezvoltArii Regionale si Mediului, sa instituie comisia de 
transmitere i sã asigure transmiterea bunurilor imobile nominalizate, in termen 
de 30 de zile, in confonnitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
modul de transmitere a bunurilor proprietate publica, aprobat prin HotArirea 

Guvemului nr. 901/2015. 

5. 	Fundamentarea economico-Fmanciarg: 

Realizarea proiectului nu implica cheltuieli financiare suplimentare de la buget, 
cheltuielile aferente inregistrarii modificarilor corespunzAtoare in Registrul 
bunurilor imobile vor ft suportate in limita alocatiilor acordate Agentiei „Apele 
Moldovei". Lucrarile de reconstructie a bazinului vor fi efectuate cu suportul 
financiar din pat-tea Fondului de Dezvoltare Durabila Moldova si partial 

contributia AUAI „Prutenii II" si membrilor acesteia. 

6. 	Modal de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare: 

Proiectul de hotArire nu va necesita la moment modificarea altor acte 
normative. DupA transmiterea, reconstructia si darea in exploatare a bazinului 

va ft initiata procedura de modificare a Anexei nr. 2e la Hotarirea Guvemului 

nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate 
publica a statului si la transmiterea unor bunuri imobile si Anexei nr. 3 „Lista 
terenurilor proprietate publica a statului (domeniul public) delimitate dupA 
apartenenta" la Hotarirea Guvemului nr.I61/2019 cu privire la aprobarea listei 
terenurilor proprietate publicA a statului din administrarea Agentiei Proprietatii 

publice.  



7. Avizarea si consultarea publica a proiectului: 

Ministerul 	Agriculturii, 	Dezvoltkii 	Regionale 	si 	Mediului, 	conform 

prevederilor pct. 177 din Regulamentul Guvemului aprobat prin Hotkirea 

Guvemului nr. 610/2018 a publicat Anuntul privind initiativa de elaborare si 

consultarea publica a proiectului the hotitrire a Guvemului „Cu privire la 

transmiterea unor bunuri imobile", in scopul reabilitArii si conectarii la SCI 

„Grozesti" 	a 	bazinului 	de 	acumulare, 	amplasat 	in 	hotarele 	unitkii 

administrativ-teritoriale Soltanesti, raionul Nisporeni, incepfuld cu data the 

09.03.2020. 

Totodata, proiectul a fost supus consullarii publice, conform art. 32 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, fiind plasat pe pagina web a 

Ministerul 	Agriculturii, 	DezvoltArii 	Regionale 	si 	Mediului: 

www.madmtgov.md, la compartimentul: Transparenta decizionala - proiecte 

de documente. 

8. Constatarile expertizei anticoruptie: 

Proiectul a fost supus expertizei anticoruptie, conform art. 35 din Legea 100/2017. 

9. Consultarile expertizei de compatibilitate: 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii 

Europene. 

10. Constatarile expertizei juridice: 

Proiectul a fost supus expertizei juridice, conform art. 37 din Legea 100/2017. 

11. Consultirile altor expertize: 

Proiectul nu confine prevederi de reglementare a activitkii the intreprinzator in 

sensul Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile the baza the reglementare a 

activitAtii de intreprinzkor, astfel deckind necesitatea examinarii acestuia de cave 

Grupul the lucru pentru reglementarea activitkii de intreprinzkor. 

Ministru 
	 Ion PERJU 

a.. Andriim Delinschi 
Tel • 022-204-530 
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