
               Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr. ______ 
 

din  ”___ ” ________________ 2015 
Chişinău 

 
 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  

schimbul terenurilor aprobat prin  
Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 27.12.2007 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Guvernul HOTĂRĂŞTE:   
 
Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  

schimbul terenurilor aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 
27.12.2007(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, art. nr. 24) 
cu modificările şi completările ulterioare se expune în redacţie nouă: 

”Pct. 30. Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea 
terenurilor din categoria de  destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe 
în condiţiile articolului 39 al Codului funciar şi a obiectivelor de utilitate 
publică declarate în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate 
publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, pentru crearea parcurilor industriale în 
condiţiile Legii nr. 182 din 5 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, celor 
destinate extinderii sau creării zonelor economice libere în condiţiile Legii 
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 
din 25.07.1997, precum şi celor ce urmează a fi atribuite la categoriile 
fondului silvic”. 

 
Prim-ministru                              Valeriu Streleţ                    
 
Contrasemnează: 

          Viceprim-ministru,                                                       Stephane  Christophe 
          Ministrul economiei                                                                  BRIDE 

                                              
Ministrul  Justiţiei                                                        Vladimir Cebotari  
 

                                                                                                        
 

 



 

N o t a   i n f o r m a t i v ă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  

schimbul terenurilor aprobat prin  
Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 27.12.2007 

 
În temeiul articolului III din legea nr. 169 din 31 iulie 2015 privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 241-246 din 28 august 2015), Guvernul are stabilită drept sarcină 

aducerea actelor sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi. 

În acest context, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru fiind autor al 

Regulamentului cu privire la modul de  atribuire, modificare a destinaţiei şi  

schimbul terenurilor aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.1451 din 27.12.2007 

aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.1451 din 27.12.2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, art. nr. 24) cu modificările şi completările 

ulterioare întreprinde acţiunele ce se impun în scopul executării în terminii 

stabiliţi a cerinţelor legii menţionate. 

Ţinem să menţionăm, că utilizarea raţională a resurselor funciare de către 

deţinătorii de terenuri reprezintă o problemă social-principală din cadrul 

strategiei politicii de stat în domeniul economiei ţării. 

Astfel, p.30 al Regulamentului enunţat se modifică şi se completează cu 

sintagma «, celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere în 

condiţiile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 

pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, precum şi celor ce urmează a fi atribuite 

la categoriile fondului silvic » si ca rezutat final se expune în redacţie nouă.   

Aceste completări au ca scop simplificarea procedurilor de atribuire, 

schimbare a destinaţiei, şi schimbul terenurilor la extinderea şi/sau crearea 

zonelor economice libere şi atribuirea terenurilor agricole la categoriile fondului 

silvic. 

 

      Director general                                Anatolie Ghilaş  
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_____________________2015 nr.___________________ 
 
 

 
      Ministerul Economiei 

Piaţa Marii Adunări Naţionale 
 

      Ministerul Finanţelor 
Bd. Cosmonauţilor, 7 
 

      Ministerul Mediului 
            Bd. Cosmonauţilor, 9 

 

      Ministerul Agriculturii 
      şi Industriei Alimentare 
       Bd. Şt. cel Mare, 162 
 

           Ministerul Dezvoltării Regionale  
      şi Construcţiilor 
            Bd. Cosmonauţilor, 9 

 

  
Întru executarea dispoziţiei Cancelariei de Stat nr. 1416 din 15.09.15 şi în 

temeiul art. III din Legea nr. 169 din 31 iulie 2015 privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Vă 
prezintă  spre avizare proiectul de hotărîre a Guvernului “cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la 
modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  schimbul terenurilor aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 27.12.2007”. 
 

 Anexă: pe 2 file.  

 

  

    Director general                        Anatolie GHILAŞ 
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