
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărîrii Guvernului  

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 161/2019  

cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului 

din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice 
 

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de către Agenţia Proprietăţii Publice. 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ, finalităţile  

urmărite, descrierea gradului de compatibilitate a proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului ” modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 161/2019 cu privire 

la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice” a fost elaborat în temeiul art. 13 lit. f) și art. 22 al Legii nr. 29/2019 

privind delimitarea proprietății publice, urmare demersurilor  înaintate de  ÎS ”Administrația 

de Stat a Drumurilor”, Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor 

Hidrometeorologice, Agenția ”Moldsilva” și a Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede completarea Hotărîrii Guvernului nr. 161/2019 și anume a anexei nr. 1 

cu poziţiile 5468 – 5514, prin care lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul 

public, din administrarea Agenției Proprietății Publice, se completează cu 46 de poziţii și, 

anume: 

- terenurile proprietate publică a statului, formate în baza materialelor de delimitare, 

gestionate de ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”, pentru  construcția și 

reabilitarea drumurilor M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu 

România pe segmentul Porumbeni-Cimișlia și R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia 

Mare  

         nr. cadastral 2925202177 cu suprafața de 6,073 ha, nr. cadastral 2925202178 cu 

suprafața de 0,0109 ha,  nr. cadastral 2925202179 cu suprafața de 0,0007 ha  amplasate în 

extravilanul com. Porumbrei r-nul Cimișlia;   

    nr. cadastral 2936101346 cu suprafața de 2,1915 ha, nr. cadastral 2936102172 cu 

suprafața de 6,2518 ha, nr. cadastral 2936104416 cu suprafața de 5,1928 ha, nr. cadastral 

2936106215 cu suprafața de 3,2763 ha, nr. cadastral 2936106216 cu suprafața de 1,2818 

ha, nr. cadastral 2936106214 cu suprafața de 0,0667 ha, nr. cadastral 2936108164 cu 

suprafața de 0,3774 ha, nr. cadastral 2936108165 cu suprafața de 0,0761 ha, nr. cadastral 

2936105635 cu suprafața de 4,8086 ha amplasate în extravilanul com. Sagaidac, r-nul 

Cimișlia;  

 nr. cadastral 2918210388 cu suprafața de 0,068 ha, nr. cadastral 2918204217 cu 

suprafața de 0,0753 ha, nr. cadastral 2918204218 cu suprafața de 0,4388 ha, nr. cadastral 

2918210389 cu suprafața de 1,4012 ha, amplasate în extravilanul com. Grădişte, r-nul 

Cimișlia; 

 nr. cadastral 2918210389 cu suprafața de 1,4012 ha, nr. cadastral 2916102095 cu 

suprafața de 0,0387 ha, nr. cadastral 2916103118 cu suprafața de 1,0727 ha, nr. cadastral 

2916105147 cu suprafața de 0,5087 ha, nr. cadastral 2916106140 cu suprafața de 0,1054 ha, 

nr. cadastral 2916105148 cu suprafața de 0,0328 ha, nr. cadastral 2917304174 cu suprafața 

de 0,1882 ha, nr. cadastral 2917304175 cu suprafața de 0,4308 ha, nr. cadastral 2917304176 

cu suprafața de 0,0978 ha, amplasate în extravilanul com. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia;  

nr. cadastral 2901401266 cu suprafața de 0,1643 ha, nr. cadastral 2901401264 cu 

suprafața de 0,3080 ha, nr. cadastral 2901401263 cu suprafața de 0,2807 ha, nr. cadastral 



2901401259 cu suprafața de 0,1092 ha, nr. cadastral 2901403202 cu suprafața de 0,3557 ha, 

nr. cadastral 2901401257 cu suprafața de 0,0272 ha, nr. cadastral 2901401246 cu suprafața 

de 1,2785 ha, nr. cadastral 2901401258 cu suprafața de 0,1534 ha, nr. cadastral 2901403197 

cu suprafața de 0,0454 ha, nr. cadastral 2901403203 cu suprafața de 0,3940 ha, nr. cadastral 

2901401260 cu suprafața de 0,5121 ha, nr. cadastral 2901401261 cu suprafața de 2,0458 ha, 

nr. cadastral 2901401262 cu suprafața de 1,4012 ha, nr. cadastral 2901304857 cu suprafața 

de 0,0684 ha, nr. cadastral 2901304071 cu suprafața de 1,0305 ha amplasate în extravilanul 

în or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; 

nr. cadastral 2158203657 cu suprafața de 0,4029 ha, nr. cadastral 2158202755 cu 

suprafața de 0,1660 ha, nr. cadastral 2154202702 cu suprafața de 0,4041 ha, amplasate r-

nul Cantemir, com. Țiganca, extravilan; nr. cadastral 1738203432 cu suprafața de 0,004 ha, 

nr. cadastral 1738201409 cu suprafața de 0,0029 ha, nr. cadastral 1738201408 cu suprafața 

de 0,4277 ha, amplasate în extravilanul sat. Roșu, r-nul Cahul) 

- terenurile proprietate publică a statului, formate în baza materialelor de delimitare a 

bunurilor imobile, gestionate de Serviciului Special pentru Influențe Active asupra 

Proceselor Hidrometeorologice  

     nr. cadastral 9602116397 cu suprafața de 2,8563 ha, amplasat extravilanul or. Ceadîr-

Lunga, UTA Găgăuzia și 

    nr. cadastral 2544203272 cu suprafața de 0,2280 ha, amplasat extravilanul com. Tuzara, 

r-nul Călărași).   

 Proiectul de hotărâre bmai prevede și completarea anexei nr. 3 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 161/2019,  cu poziţiile 2244 – 2253, prin care lista terenurilor proprietate publică a statului 

(domeniul public) delimitate după apartenenţă, se completează cu 10 terenuri și anume:  

- terenurile proprietate publică a statului, administrate de Agenția ”Moldsilva” formate 

în baza materialelor de delimitare a bunurilor imobile, pentru construcția şi reabilitarea 

drumului R26 Bender-Căuşeni-Cimişlia, amplasate în extravilanul, s. Mihailovca, r-

nul Cimişlia:   

nr. cadastral 2935109049 cu suprafața de 2,6532 ha,  

nr. cadastral 2935106233 cu suprafața de 0,0082 ha,  

nr. cadastral 2935106234 cu suprafața de 0,3200 ha, 

 nr. cadastral 2935111172 cu suprafața de 0,0800 ha, 

 nr. cadastral 2935202278 cu suprafața de 0,0617 ha 

- terenul proprietate publică a statului, administrat de Agenția ”Moldsilva”, format în 

baza materialelor de delimitare a bunurilor imobile, pentru construcția punctului de 

inspecție la frontiera Sculeni - nr. cadastral 9263101021 cu suprafața de 0,1479 ha, 

amplasat în extravilanul com. Sculeni, r-nul Ungheni; 

- terenul proprietate publică a statului, administrat de Agenția ”Moldsilva” format în 

baza materialelor de delimitare a bunurilor imobile, pe care este amplasată tabăra de 

copii ”Miorița” - nr. cadastral 6440601005 cu suprafața de 7,0866 ha, amplasat în 

extravilanul com. Ivancea, r-nul Orhei.  

- terenurile proprietate publică a statului, administrate Ministerul Afacerilor Interne, 

formate în baza materialelor de delimitare a bunurilor imobile, pentru organizarea 

activității Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: 

nr. cadastral 6201108059 cu suprafața de 0,9080 ha , amplasat în intravilanul or. 

Ocnița, r-nul Ocnița,  str. Alexandru cel Bun; 

       nr. cadastral 3601104298 cu suprafața de 0,8116 ha , amplasat în intravilanul or. 

Drochia, r-nul Drochia,  str. Hotinului 13; 



       nr. cadastral 3601104296 cu suprafața de 1,0221 ha , amplasat în intravilanul or. 

Drochia, r-nul Drochia,  str. Aeroportului 1;  

   Adițional menționăm că modificarea suprafețelor terenurilor gestionate de 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, indicate la pozițiile 1137 și 1138 anexa nr. 

1, se datorează  actualizării hotarelor terenurilor în baza materialelor de delimitare,  respectiv  

 la poziția 1137 coloana 5 cifra ”0,8059” se se va substitui cu ”0,8116”, iar poziția 1138 

coloana 5 cifra ”1,0359” se va substitui cu  cifra ”1,0221” . 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 13 lit. f) și art. 22 al Legii nr. 29/2019 privind 

delimitarea proprietății publice și art. 28 alin.(1) lit. a) al Legii cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543/1998, adoptarea hotărîrii respective va servi temei pentru înregistrarea dreptului de 

proprietate asupra bunurilor imobile şi al domeniului respectiv, în registrul bunurilor imobile. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea unor mijloace financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și nu necesită 

elaborarea sau modificarea altor acte normative sau legislative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul urmează a fost avizat cu Ministrul Economiei și Infrastructurii;Ministerul 

Finanțelor; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiției;Centrul Național Anticorupție; Agenția Servicii Publice și Agenția Relații 

Funciare și Cadastru. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului ”Cu privire la transmiterea 

unui teren” va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, în 

compartimentul „Transparența decizională”, la rubrica „Procesul decizional”. 

 

 

 

 Director general 
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