
Proiect 
GUVERNUL   REPUBLICII   MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr. ___ 
 

din _____________2016 
Chişinău  

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind declararea utilităţii publice 
pentru lucrările de interes naţional de reconstrucţie şi construcţie a liniilor electrice 
cu  tensiunea  de  110  kV  Drochia – Şuri,  Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti,         

                   Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei 
 
În temeiul alin. (1) şi alin.(2) art.12 al Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII  

din  31 mai 1990 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 
nr.131-133, art. 1018), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 

 
 
  Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de 
reconstrucţie şi construcţie a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV Drochia – 
Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – 
Ignăţei. 

 
      PRIM-MINISTRU                     Pavel FILIP 
    
      Viceprim-ministru, 
      ministru al economiei 
 
      Ministru al finanțelor        
 

 

                  Octavian CALMÎC 
 

            Octavian ARMAȘU            
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
L E G E  

privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de 
reconstrucţie şi construcţie a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV 

Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti,  
Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei 

    
nr._______ din ___________________2016  

  
 

  
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
  

Art.1. – Se declară de utilitate publică lucrările de interes național de construcție şi reconstrucție 
a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, 
Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei 

 
Art.2.– Obiecte ale exproprierii, identificate conform studiilor de fezabilitate şi 
proiectelor de execuţie, sînt bunurile imobile (terenuri) proprietate privată situate în 
extravilanul următoarelor localităţi: satelor: Ţarigrad, Pervomaiscoe, Şuri şi Fîntîniţa, or. 
Drochia, rl. Drochia; satelor: Tîrnova, Ţaul şi Corbu, or. Donduşeni, rl. Donduşeni; 
satelor: Ignăţei şi Pecişte, rl. Rezina; satului Fuzăuca, or. Şoldăneşti, rl. Şoldăneşti; 
satelor Caracui şi Buţeni, comunei Bozieni, or. Hînceşti, rl. Hînceşti; satelor Costeşti, 
Hansca, comunelor Mileştii Mici şi Zîmbreni, rl. Ialoveni; comunei Băcioi, mun. 
Chişinău; comunelor Albina şi Hîrtop, rl. Cimişlia şi comunelor Tomaiul Nou, Sărăţica 
Nouă şi Cneazevca, rl. Leova. 
 
Art.3. – Guvernul va lua, în numele statului, măsurile necesare pentru exproprierea 
bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes 
naţional, în conformitate cu proiectul tehnic.  Despăgubirile pentru bunurile imobile 
expropriate se vor efectua din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat.  
 
Art..4. – După primirea notificării, proprietarul şi titularii de alte drepturi reale vor sista 
tranzacțiile cu terenurile şi construcțiile preconizate pentru expropriere, altele decît cele 
privind transmiterea acestora în proprietatea statului. 
.  

  
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI  
  

               



 
NOTĂ INFORMATIVĂ  la proiectul de Lege privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de 

reconstrucţie şi construcţie a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – 
Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, Hînceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei 

 
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în temeiul lit.e) alin.(1) al art.5 şi lit.a) alin.(1) al 

art.6 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999.    
Necesitatea elaborării proiectului este argumentată prin faptul că, în conformitate cu 

contractul nr.42856 din 22.05.2012 şi grantul Comisiei Europene, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare investeşte mijloace financiare pentru realizarea proiectului 
”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectica” Î.S.”. O parte integrantă a 
acestui proiect reprezintă lucările de construcţia LEA-35 kV (în gabarituri de 110 kV) 
Şoldăneşti - Ignăţei cu lungimea de 22,0 km și reconstrucţia LEA-110 kV Drochia – Şuri cu 
lungimea de 14,3 km, LEA-110 kV Şuri – Donduşeni cu lungimea de 23,6 km, LEA-110 kV 
Chişinău – Hînceşti cu lungimea de 25,5 km, LEA-110 kV Hînceşti – Cneazevca cu lungimea de 
42,7 km.  

Conform condițiilor grantului, termenul de executare a lucrărilor şi acțiunea obligațiilor de 
credit sunt limitate de un termen de 24 luni. Suma totală a finanțării constituie 5 376 670,78 
EURO.  

Bazîndu-se pe practicile existente şi sarcina de proiect, investitorii finanțează costul 
materialelor utilizate pentru efectuarea lucrărilor desfășurate şi însăși lucrările, la rîndul său, Î.S. 
"Moldelectrica" (clientul) oferă documentația necesară şi accesul la locul executării lucrărilor.  

În prezent, de către ÎS ”Moldelectrica” sunt finisate lucrările de proiectare, sunt încheiate 
contractele pentru executarea lucrărilor de alocare a terenurilor pentru liniile electrice enumerate. 
Contractul de executare a lucrărilor de construcție şi montaj se află la etapa de încheiere cu 
câștigătorul tenderului. 

 Totuși, în conformitate cu proiectele elaborate, lucrările de construcția și reconstrucția LEA 
menționate vor fi executate inclusiv pe terenuri proprietatea privată, care aparțin  la 765 de 
proprietari privați, suprafața  acestor terenuri constituie 1,649 de hectare. 

   Astfel, luînd în considerare importanța lucrărilor executate, termenul limitat de îndeplinire 
a acestora, Ministerul Economiei a elaborat prezentul proiect de lege. 

Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul 
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI 
din 20.07.2006, astfel decăzând necesitatea examinării de către Grupul de lucru pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător.  

   Viceprim-ministru,                                              Octavian CALMÎC 
        ministru  

  


