
SINTEZA  

OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR LA PROIECTUL HOTĂRÎRII GUVERNULUI  

 cu privire la transmiterea unui teren 
 

Nr.  Organul competent   Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului 

Justiţiei 

1. Ministerul Economiei 

Scrisoare nr.  11-765 din   

10.02.2014 

Comunică următoarele: 

Remarcă faptul că în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) al Legii nr.121-

XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

„Sub incidenţa prezentei legi cad: proprietatea publică a statului şi proprietatea 

publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia finanţelor publice, 

bunurilor instituţiilor publice, terenurile agricole şi a locuinţelor”. 

Prin urmare, în temeiul legal de emitere a hotărîrii, referinţa la prevederile art.6 

alin.(1) lit. a) şi art.14 alin.(1), lit.b din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, urmează a fi exclusă. 

 

Se acceptă. 

Remarcă faptul că în conformitate cu prevederile art.8 alin. (2) al Legii nr.523-

XIV din 16.07.1999 „Transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale se face cu prin 

hotărîre de Guvern, cu acordul consiliului local respectiv.” 

Se acceptă. Acordul 

consiliului local Hruşova se 

ataşează la dosar. 

2. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Scrisoare nr.15/4-34 din    

10.02.2014 

 

Comunică următoarele: 

1. Informează că la prezentarea proiectului de hotărîre este necesar de anexat 

planul cadastral şi alte documente confirmative în scopul argumentării suprafeţei 

solicitate. 

Nu se acceptă. Conform art.9 

alin.2 al Legii privind 

terenurile proprietate publică 

şi delimitarea lor identificarea 

terenului proprietate publică 

se face în baza unuia dintre 

documente, printre care şi 

planul cadastral, dar nu la 

prezentarea spre avizare a 

unui proiect de hotărîre. 



3.  

Agenţia Relaţii Funciare  

şi Cadastru 

Scrisoare nr. 36/01-06/242 

din 07.02.2014 

 

2. Conform prevederilor art.8 din Legea nr.523-XIV din 16 iunie 1999 cu privire 

la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi art.6 alin.(1) din 

Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi 

delimitarea lor, de competenţa Guvernului ţine adoptarea hotărîrilor privind 

trecerea proprietăţii statului în proprietatea administraţiei publice locale şi se 

realizează prin adoptarea unei hotărîri de Guvern cu acordul Consiliului local 

respectiv. 

Reeşind din cele expuse, susţine proiectul nominalizat cu condiţia respectării 

legislaţiei în vigoare. 

Se acceptă. 

Propune următoarele: 

1. În preambulul proiectului de substituit prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 

2007 cu privire la administrarea şi  deetatizarea proprietăţii publice, cu art.6 

alin.1 al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI 

din 05.04.2007, dat fiind faptul că Legea 121-XVI din 4.05.2007 art.1 alin.(2)  nu 

se aplică asupra terenurilor agricole, iar conform bazei de date a registrului 

bunurilor imobile, acest teren este înregistrat ca teren agricol. 

Se acceptă. 

4.  

Consiliul local Hruşova, 

raionul Criuleni 

Scrisoare nr. 02.12 din    

10.02.2014 

2. La pct.1 conform prevederilor art.6 al Legii nr.91-VI din 05.04.2007, acordul 

Consiliului local este necesar să fie exprimat printr-o decizie a consiliului. 

 

Se acceptă. Acordul 

consiliului local Hruşova se 

ataşează la dosar. 

3. De modificat suprafaţa terenului, deoarece conform datelor din registrul 

bunurilor imobile, suprafaţă terenului este 29,6906 ha. 

 

Se acceptă. 

Totodată, consideră că transmiterea în gestiunea Consiliului local a terenului în 

cauză nu ţine de competenţa Guvernului. 

Nu se acceptă. Nu există 

argumentarea prezentei 

obiecţii. Mai mult, decît  atît 

art.8 alin.(2) şi (3) din Legea 

cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale 

prevede contrarul. 

 



Îşi exprimă acordul de a primi terenul din extravilanul comunei Hruşova raionul 

Criuleni din conturul nr.51 cu suprafaţa de 21,16 ha, conturul nr.163 cu suprafaţ 

de 8,24 ha din zona cadastrală 3136 de la bilanţul Instituţiei penitenciare OŞC-

29/10 mun. Chişinău, s. Goian la bilanţul primăriei comunei Hruşova, raionul 

Criuleni. 

 

Se acceptă. 

 


