
Proiect 

 
G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O V A 

 
H O T Ă R Î R E Nr.______  
din _____________ 2015 

Chi
�
inău 
 

cu privire la scutirea Î.S. „MoldATSA” i S.R.L. „Avia Invest”de la plata 
penalită ilor pentru netransferarea în termen a plă ilor de supraveghere a 
men inerii condi iilor de certificare către Autoritatea Aeronautică Civilă 

 
În temeiul art. 21 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018) cu 
modificările 

�
i completările ulterioare, art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98 din 4 

mai 2012 privind administra � ia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537),  
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Prin derogare de la pct. 26 al Hotărîrii Guvernului nr. 645 din 07 august 
2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, structurii şi 
efectivului-limită ale Autorităţii Aeronautice Civile (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2014, nr. 249-255, art. 704), Î.S. „MoldATSA” se scute

�
te de 

penalită � ile pentru netransferarea din 01 decembrie 2014 pînă la 01 martie 2016 a 
plă � ilor de supraveghere a men � inerii condi � iilor de certificare către Autoritatea 
Aeronautică Civilă, după care va achita suma restantă. 

2. S.R.L. „Avia Invest” se scute
�
te de la plata penalită � ilor pentru 

netransferarea în termen a plă � ilor de supraveghere a men � inerii condi � iilor de 
certificare către Autoritatea Aeronautică Civilă, pînă la 01 martie 2016, după care 
S.R.L. „Avia Invest” va achita suma restantă în termen de 3 (trei) zile. 

3. De la data publicării prezentei hotărîri, Autoritatea Aeronautică Civilă va 
acorda Î.S. „MoldATSA” un împrumut fără dobîndă în sumă de 20 (douăzeci) 
milioane lei, în patru tran

�
e lunare, a cîte 5 (cinci) milioane lei, din contul 

mijloacelor prevăzute în buget, cu termen de rambursare de pînă la 01 septembrie 
2016, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente furnizării 

�
i men � inerii în condi � ii 

de siguran � ă a serviciului de dirijare al traficului aerian în Republica Moldova. 
4. Se aprobă modificările 

�
i completările ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 804 din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului 
Autorită � ii Aeronautice Civile pe anul 2015 (Monitorul Oficial 06.11.2015 al 
Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 896), conform anexei. 
 



 
 
     Prim-ministru 
     interimar                    Gheorghe BREGA 
 
     Contrasemnează: 
     Viceprim-ministru,                  Stephane Christophe 
     ministrul economiei                   BRIDE 

  
 

     Ministrul finanţelor          Anatol ARAPU 
 
 
     Ministrul transporturilor şi         Iurie CHIRINCIUC 
     infrastructurii drumurilor 
 
 
 
 
           � � � � � �
 
Modificările i completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 804 

din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului Autorită ii 
Aeronautice Civile pe anul 2015 

 Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 804 din 29 octombrie 2015 cu privire la 
aprobarea bugetului Autorită � ii Aeronautice Civile pe anul 2015 (Monitorul Oficial 
06.11.2015 al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 896) conform anexei la 
după cum urmează: 

1. nr. crt. II se completează cu subcompartimentul nr. 4, cu următorul 
cuprins: 
4. Împrumut pentru Î.S. MoldATSA” 10 000 

2. la nr. crt. II, denumirea „Sold pentru anul 2015”, suma lei, cifra „13 007” 
se substituie cu cifra „3 007*”. 

3. În final, se completează cu textul: „*La formarea bugetului Autorită � ii 
Aeronautice Civile pentru anul 2016 se va � ine cont de nr. crt. II, cu 
subcompartimentul nr. 4 din prezenta Anexă” 
 


