
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2020 

Chișinău 

se completează cu poziţiile 5-8 cu următorul cuprins: 

Privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1237/2018 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra 

bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor  

de interes național de construcție a conductei de transport  

gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău 

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

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

1. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 cu privire

la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) 

și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe 

amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de 

transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 13-21, art. 9) se modifică după cum urmează:  

1) în anexa nr. 1:

a) compartimentul „municipiul Chișinău” se completează cu pozițiile 2-4

cu următorul cuprins: 
„2. APL Chişinău 01004020925 0.0025 II – teren din intravilanul 

localităţilor 

3. APL Chişinău 01003100872 0.0036 II – teren din intravilanul 

localităţilor 

4. APL Chişinău 01003100873 0.0037 II – teren din intravilanul 

localităţilor”; 

b) la compartimentul „comuna Tohatin, municipiul Chişinău”:

poziția 1 va avea următorul cuprins: 
„1. „LUCMAR 

IMOBIL” S.R.L. 

01461090282 0.0714 I – agricol”; 
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„5. Banca Comercială 

Victoriabank S.A. 

01461090285 0.0374 I – agricol 

6. „MAIB-Leasing” 

S.A. 

01461090286 0.0163 I – agricol 

7. APL Tohatin 01461090287 0.0025 I – agricol 

8. APL Tohatin 01461090288 0.0025 I – agricol”; 

c) compartimentul „comuna Todireşti, raionul Ungheni” va avea următorul

cuprins:
„comuna Todireşti, raionul Ungheni 

1. Dirvai-Rusu 

Parascovia 

Dmitrievna 

92713150320 0.0086 I – agricol 

2. Rusu Mihail 

Gheorghievici 

92713150322 0.0213 I – agricol 

3. APL Todireşti 92713150321 0.0022 I – agricol”; 

d) compartimentul „comuna Zagarancea, raionul Ungheni” se completează

cu poziția 5 cu următorul cuprins: 
„5. Darie Evghenia 

Alexandrovna 

92772040280 0.0028 I – agricol”; 

e) compartimentul „satul Nișcani, raionul Călărași” va avea următorul

cuprins: 
„satul Nișcani, raionul Călărași 

1. Stratan Constantin 

Ion   

25291080702 0.0066 I – agricol 

2. Brad Dmitrii 

Ilievici 

25291080703 0.0113 I – agricol 

3. Stratan Ion 25291070852 0.0283 I – agricol 

4. Moraru Gheorghe 25291070851 0.0026 I – agricol”; 

f) compartimentul „oraşul Călărași” se completează cu poziţiile 3 și 4 cu

următorul cuprins: 
„3. APL Călărași 25011110318 0.0025 I – agricol 

4. APL Călărași 25011110319 0.0140 I – agricol”; 

g) la compartimentul „satul Căpriana, raionul Strășeni”, poziția 2 va avea

următorul cuprins: 
„2. Pînzari Victor 

Pavel 

80111010203 0.0622 I – agricol”; 

h) compartimentul „satul Negrești, raionul Strășeni” se completează cu

poziția 2 cu următorul cuprins: 
„2. Cozmulici Ion 

Pavel,  

Cozmulici 

Valentina Dumitru 

80262030206 0.0025 I – agricol”; 
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2) în anexa nr. 2:

a) compartimentul „comuna Zagarancea, raionul Ungheni” se completează

cu pozițiile 2 și 3 cu următorul cuprins: 
„2. Cojocari Nicolai Vladimir 92772040222 0.0058 I – agricol 

3. Darie Evghenia Alexandrovna 92772040223 0.0272 I – agricol”; 

b) la compartimentul „satul Pîrlița, raionul Ungheni”, pozițiile 1 și 2 vor

avea următorul cuprins: 
„1. APL Pîrliţa neînregistrat 2.4305 I – agricol 

2. APL Pîrliţa neînregistrat 0.0424 

VII – terenul 

fondului de 

rezervă”; 

c) la compartimentul „comuna Todirești, raionul Ungheni”:

poziția 131 va avea următorul cuprins: 
„131. Guzun Iurie neînregistrat 0.0090 I – agricol”; 

se completează cu pozițiile 132-141 cu următorul cuprins: 
„132. Sula Constantin neînregistrat 0.0161 I – agricol 

133. Tanaşciuc Igor Nicolae 92713030013 0.0208 I – agricol 

134. Timoftica Vladimir neînregistrat 0.0245 I – agricol 

135. Liviţchi Mihail neînregistrat 0.0310 I – agricol 

136. Coval Marian Ion 92713030001 0.0215 I – agricol 

137. Alcaz Dumitru neînregistrat 0.0820 I – agricol 

138. Obrişte Gheorghe neînregistrat 0.0649 I – agricol 

139. Grosu Iurie neînregistrat 0.0483 I – agricol 

140. Savciuc Ion neînregistrat 0.0379 I – agricol 

141. Savciuc Ion neînregistrat 0.0366 I – agricol”; 

d) la compartimentul „satul Milești, raionul Nisporeni”:

poziția 1 va avea următorul cuprins: 
„1. APL Milești neînregistrat 4.1616 I – agricol”; 

pozițiile 45-49 vor avea următorul cuprins: 
„45. Dobîndă Tatiana Gheorghe 60411010301 0.0347 I – agricol 

46. Dobîndă Tatiana Gheorghe 60411010302 0.0355 I – agricol 

47. Dobîndă Dumitru Dmitrii 60411010303 0.0396 I – agricol 

48. Dobîndă Tatiana Gheorghe 60411010304 0.0474 I – agricol 

49. Dobîndă Dumitru Dmitrii 60411010305 0.0611 I – agricol”; 

se completează cu poziţiile 194-207 cu următorul cuprins: 
„194. Beşliu Ecaterina 60411010289 0.0239 I – agricol 

195. Talpa Adrian Mihail 60411010290 0.0314 I – agricol 

196. Talpa Vasile Vasilii 60411010291 0.0307 I – agricol 

197. Talpa Vasile Vasilii 60411010292 0.0327 I – agricol 

198. Bobeica Mihail Ivanovici 60411010293 0.0051 I – agricol 

199. Buga Maria Vasilievna 60411010294 0.0310 I – agricol 

200. Buga Nicolai Ivanovici 60411010295 0.0331 I – agricol 
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201. Talpa Vasile Vasilii 60411010296 0.0346 I – agricol 

202. Talpa Vasile Vasilii 60411010297 0.0174 I – agricol 

203. Cacenschii Ivan 60411010298 0.0353 I – agricol 

204. Cacinschi Fedor Petrovici 60411010299 0.0349 I – agricol 

205. Doroftei Varvara Ivanovna 60411010300 0.0343 I – agricol 

206. Damaschin Veronica 60411010306 0.0582 I – agricol 

207. Ciobanu Mihail Dumitru 60411010192 0.0797 I – agricol”; 

e) la compartimentul „orașul Călărași”:

poziția 139 va avea următorul cuprins: 

„139. 
Proprietate privată a 

persoanelor neidentificate 
neînregistrat 1.3370 I – agricol”; 

se completează cu poziţia 140 cu următorul cuprins: 
 „140. APL or. Calaraşi neînregistrat 0.0365 I – agricol”; 

f) la compartimentul „satul Peticeni, comuna Tuzara, raionul Călărași”,

poziția 133 va avea următorul cuprins: 
„133. APL Peticeni neînregistrat 0.2681 I – agricol”; 

g) la compartimentul „satul Vălcineţ, oraşul Călăraşi”:

poziția 296 va avea următorul cuprins: 

„296. 
Proprietate privată a 

persoanelor neidentificate 
neînregistrat 0.7075 I – agricol”; 

se completează cu pozițiile 297 și 298 cu următorul cuprins: 
„297. Calaraşan Vasile Tudor 25491150609 0.0937 I – agricol 

298. Calaraşan Vasile Tudor 25491150610 0.0434 I – agricol”; 

h) la compartimentul „satul Sireţi, raionul Strășeni”, pozițiile 121-143 vor

avea următorul cuprins: 
„121. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050125 0,0247 I – agricol 

122. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050126 0,0247 I – agricol 

123. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050127 0,0467 I – agricol 

124. Mereneanu Vasile Grigore 80373050128 0,0247 I – agricol 

125. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050129 0,0247 I – agricol 

126. Grădinaru Alexandra 

Xenofont – 1/3    

Obada Valeriu Ion – 1/3 

80373050130 0,0213 I – agricol 

127. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050131 0,024 I – agricol 

128. Cucoară Dumitru Vladimir     

Cucoară Daria Nicolae 

80373050132 0,024 I – agricol 

129. Mura Maria 80373050133 0,024 I – agricol 

130. Nistor Vasili Deonis – 1/2       

Nistor Ivan – 1/2 

80373050134 0,024 I – agricol 

131. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050135 0,024 I – agricol 

132. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050136 0,048 I – agricol 

133. Mareţcaia Valentina 80373050137 0,0247 I – agricol 

134. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050138 0,0289 I – agricol 
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135. Cucoară Dumitru Vladimir     

Cucoară Daria Nicolae 

80373050139 0,0333 I – agricol 

136. Rebeja Lilian Mircea 80373050140 0,0331 I – agricol 

137. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050141 0,0635 I – agricol 

138. Rebeja Mihail Timofei 80373050142 0,0323 I – agricol 

139. Cucoară Dumitru Vladimir         

Cucoară Daria Nicolae 

80373050143 0,032 I – agricol 

140. Cucoară Dumitru Vladimir 80373050144 0,0317 I – agricol 

141. Cartiră Tamara Timofei  

Cartiră Valeriu David 

80373050145 0,0297 I – agricol 

142. Cucoară Dumitru Vladimir

Cucoară Daria Nicolae 

80373050146 0,0311 I – agricol 

143. Chitic Nicolae Constantin 80373050147 0,03 I – agricol”; 

i) la compartimentul „comuna Ghelăuza, raionul Strășeni”:

poziția 15 va avea următorul cuprins: 

„15. 
Munteanu Tamara Andrei 

Munteanu Ivan Ştefan 
80181050004 0.0812 I – agricol”; 

pozițiile 23 și 24 vor avea următorul cuprins: 
„23. Canţîr Ion Andrei 8018107494 0.5413 I – agricol 

24. 
Cheptene Tamara 

Cheptene Gheorghe Andrei 
80181070495 0.012 I – agricol”; 

poziția 25 se abrogă; 

poziția 37 va avea următorul cuprins: 
„37. Cauş Serghei Nicolae 80181070413 0.0039 I – agricol”; 

poziția 59 va avea următorul cuprins: 
„59. Iacob Vasile Constantinovici 80181070391 0.0012 I – agricol”; 

poziția 87 va avea următorul cuprins: 

„87. 
Proprietate privată a 

persoanelor neidentificate 
neînregistrat 1.2759 I – agricol”; 

j) la compartimentul „satul Negrești, raionul Strășeni”:

pozițiile 11-13 vor avea următorul cuprins: 
„11. Titoi Cristina Mihailovna 80262020003 0.0281 I – agricol 

12. Schirliu Marin Fiodor 

Schirliu Vera Nicolae 
80262020002 0.0267 

I – agricol 

13. Schirliu Marin Fiodor 80262020001 0.0255 I – agricol”; 

poziția 43 va avea următorul cuprins: 
„43. Şchiopu Gheorghe Luca 80262020047 0.0033 I – agricol”; 

pozițiile 54 și 55 vor avea următorul cuprins: 
„54. Titoi Cristina Mihailovna 80262030013 0.0558 I – agricol 

55. Schirliu Vera Nicolae 80262100002 0.1585 I – agricol”; 

pozițiile 60 și 61 vor avea următorul cuprins: 



6 

„60. Schirliu Dragoş Marin 80262090036 0.0011 I – agricol 

61. Zarea Eugenia Gheorghe 80262090035 0.0014 I – agricol”; 

poziția 66 va avea următorul cuprins: 
„66. Timoş Nichita Gheorghe – 1/2 

Toktangil Georgeta Gheorghe 

– 1/2

80262090030 0.0030 I – agricol”; 

poziția 87 va avea următorul cuprins: 
„87. Zarea Vasile Gheorghe 80262100117 0.0030 I – agricol”; 

se completează cu pozițiile 89 și 90 cu următorul cuprins: 
„89. Botoroaga Ivan Vasilievici – 

1/2 

Grati Andrei Grigore – 1/2 

80262100020 0.0038 I – agricol 

90. Cozmulici Ion Pavel 

Cozmulici Valentina Dumitru 

80262030111 0. 0342 I – agricol”; 

k) la compartimentul „satul Pănăşeşti, raionul Strășeni”:

poziția 43 va avea următorul cuprins: 
„43. Braga Nadejda Nicolai 80281080188 0.0268 I – agricol”; 

poziția 216 va avea următorul cuprins: 
„216. Panuş Ana 80281070154 0.0006 I – agricol”; 

poziția 225 va avea următorul cuprins: 
„225. Calmîş Maria Vasili 80281070056 0.0053 I – agricol”; 

poziția 255 va avea următorul cuprins: 
„255. Vizitiu Loredana Veaceslav 80281060091 0.1300 I – agricol”; 

poziția 308 va avea următorul cuprins: 
„308. Gheaur Victor Dumitru 80281050157 0.0132 I – agricol”; 

poziția 322 va avea următorul cuprins: 
„322. Lupaşcu Petru Sergiu 80281050197 0.0196 I – agricol”; 

l) la compartimentul „comuna Grătiești, municipiul Chișinău”, poziția 3 va

avea următorul cuprins: 
„3. APL Grătieşti neînregistrat 1.7391 VII – terenul 

fondului de 

rezervă”; 

m) la compartimentul „comuna Tohatin, municipiul Chișinău”:

poziția 4 va avea următorul cuprins: 
„4. APL Tohatin neînregistrat 0.3265 VII – terenul 

fondului de 

rezervă”; 

pozițiile 7 și 8 vor avea următorul cuprins: 
„7. „LUCMAR IMOBIL” S.R.L. 01461090024 0.1498 I – agricol 
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8. B.C. „VICTORIABANK” 

S.A. 

01461090023 0.1851 I – agricol”; 

poziția 23 va avea următorul cuprins: 
„23. Mamaliga Gheorghe Ioan 

Mamaliga Galina Vlas 

Bîzgan Grigore Leon 

01461160088 0.5085 I – agricol”; 

poziția 29 va avea următorul cuprins: 
„29. Pomană Maria Grigore 01461160075 0.0724 I – agricol”; 

se completează cu poziţiile 42-46 cu următorul cuprins: 
„42. APL Tohatin 01461160123 0.3665 VII – terenul 

fondului de 

rezervă 

43. S.R.L. „VEROBLAG 

INVEST” 

01461160159 0,3530 III – teren destinat 

industriei, 

transporturilor, 

telecomunicaţiilor 

44. APL Tohatin, arenda Cernov 

Ion Nicolae 

01461090040 0.0161 I – agricol 

45. APL Tohatin neînregistrat 0.0102 I – agricol 

46. „MAIB-Leasing” S.A. 01461090022 0.0120 I – agricol”; 

n) compartimentul „municipiul Chișinău” se completează cu poziţia 3 cu

următorul cuprins: 
„3. Municipiul Chişinău 01004020710 0.0240 II – teren din 

intravilanul 

localităţilor”. 

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

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor  Serghei PUȘCUȚA 

Ministrul economiei 

și infrastructurii Anatol Usatîi 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1237/2018 „Cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor 

imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe 
amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport  

gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău” 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului (în continuare proiect de hotărâre) privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 „Cu privire la exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) și a 
dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes 
național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău” a fost elaborat 
de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite
Elaborarea proiectului de hotărâre derivă din necesitatea executării prevederilor pct. 6, pct. 8 și pct. 21 din 
Anexa la Legea nr. 105/2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes naţional de 
construcţie a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Ungheni–Chişinău şi implementarea unor măsuri 
pentru operarea, exploatarea şi întreţinerea conductei de transport gaze naturale Iaşi–Ungheni–Chişinău (în 
continuare Legea nr. 105/2017). 
Totodată, modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale hotărârii de Guvern 1237/2018 este justificată de Deciziile 
Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor instituită în conformitate cu Hotărârea Guvernului 1237/2018 în 
vederea minimizării impactului social urmare a întâmpinărilor persoanelor afectate de procedura de 
expropriere.  
Astfel: 
- în satul Căpriana, r-nul Strășeni, urmare a întâmpinării depuse de către persoana afectată de lucrările de 

construcție a gazoductului și în scopul minimizării impactului post-construcție asupra lucrărilor agricole 
s-a decis relocarea grupului de robinete R9, fapt ce va duce la minimizarea impactului negativ asupra 
culturii cu modificarea suprafeței de teren și a poziției drumului de acces către grupul de robinete; 

- în comuna Ghelăuza, r-nul Strășeni, în scopul evitării impactului social produs prin defrișarea parțială unei 
plantații nucifere s-a decis devierea conductei, fapt care va duce la minimizarea impactului negativ asupra 
culturii cu modificarea suprafeței de teren; 

- în satul Sireți, r-nul Strășeni în scopul evitării impactului social al defrișării unei porțiuni de plantație 
intensivă de cireș s-a decis relocarea conductei fapt care va duce la minimizarea impactului negativ asupra 
culturii cu modificarea suprafeței de teren; 

- în or. Călărași în scopul evitării impactului social al afectării masive a unei plantații de viță de vie, urmare 
a întâmpinării depuse de către persoana afectată de lucrările de construcție a gazoductului, s-a decis 
relocarea conductei la limita plantației fapt care va duce la minimizarea impactului negativ asupra culturii 
cu modificarea suprafeței de teren; 

- în satul Milești, în scopul evitării defrișării unei porțiuni de plantație de pruni s-a decis relocarea conductei 
la limita plantației fapt care va duce la minimizarea impactului negativ asupra culturii cu modificarea 
suprafeței de teren. 

Totodată, ținând cont de importanța Hotărârii de Guvern 1237/2018 în scopul implementării cu succes a 
procedurii de expropriere, odată cu promovarea proiectului de hotărâre, urmează a fi corectate unele erori 
tehnice. 



Modificările propuse de prezentul proiect de hotărâre nu afectează concepția generală sau caracterul unitar al 
Hotărârii de Guvern nr.1237/2018. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prevederile proiectului de hotărâre derivă din prevederile Legii nr. 105/2017, fiind identificat în Anexele 
Hotărârii de Guvern 1237/2018. Totodată, din momentul intrării în vigoare a proiectului de hotărâre în 
calitate de act de expropriere în sensul Legii sus-nominalizate, se va dispune transferul către stat, a 
drepturilor de proprietate sau de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor), necesare pentru executarea 
lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, declarate de 
utilitate publică de interes național. Astfel, prin adoptarea proiectului în cauză se va stabili obiectul 
exproprierii de interes național, momentul în care are loc cedarea drepturilor patrimoniale către stat pentru 
cauza de utilitate publică și se va ține cont de impactul social adus peroanelor afectate de expropriere.    
4. Fundamentarea economico-financiară
Urmare a modificărilor operate prin proiectul de hotărâre la anexele nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii de Guvern 
1237/2018, persoanele noi identificate ca fiind afectate de construcția conductei de transport gaze naturale pe 
direcția Ungheni-Chișinău, în partea ce dispune plata despăgubirilor către expropriați, vor fi despăgubite din 
mijloacele alocate de la bugetul de stat și din mijloacele financiare ale „Vestmoldtransgaz” SRL sau ale 
succesorului său în drepturi și obligații în conformitate cu art. 3 al Legii nr. 105/2017. Pentru despăgubirea 
terenurilor afectate permanent de construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-
Chișinău, din bugetul de stat se estimează a fi alocată suplimentar, suma de 55,000.00 lei.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul hotărârii reprezintă un instrument de punere în aplicare a Legii nr. 105/2017 și se încadrează în 
cadrul normativ secundar de implementare a prevederilor acesteia.  
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Proiectul hotărârii a fost supus avizării și consultării publice conform art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire 
la actele normative, fiind expediat părților interesate și plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și 
Infrastructurii www.mei.gov.md la compartimentul Transparență/Anunțuri de proiecte şi consultări publice.  
7. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție conform art. 35 din Legea nr. 100/2017, fiind efectuată expertiza 
de către Centrul Național Anticorupție.  
8. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice conform art. 37 din Legea nr. 100/2017, fiind efectuată expertiza de 
către Ministerul Justiției. 
9. Constatările expertizei financiare
Proiectul este supus expertizei financiare conform art. 34 alin. (5) din Legea 100/2017, fiind solicitată 
efectuarea expertizei de către Ministerul Finanțelor. 
10. Alte expertize
Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în sensul Legii nr. 235/2006 cu 
privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel decăzând necesitatea 
examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. 
De asemenea, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr. 
100/2017. 
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