
Proiect GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E   Nr._____ 
 

din ”__” ________2016 
 

or. Chişinău 
        

Cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat  
“AT - Prolin”    

În temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 
alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  
 

1. Se transmite, cu titlu gratuit şi cu acordul Adunării Populare a unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, în proprietatea publică a unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia, Întreprinderea de Stat “AT - Prolin”, cu sediul în or.Ceadîr-Lunga, 
str.Lenin, 91.  

2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Comitetul executiv al unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia vor institui comisia de transmitere şi vor asigura 
transmiterea întreprinderii nominalizate în termen de 60 de zile, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2).  

3. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia va asigura operarea modificărilor 
corespunzătoare în documentele de constituire ale Î.S. “AT -  Prolin”. 

4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura, la solicitare, operarea 
modificărilor necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărîri.  

5. În anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875), cu modificările şi 
completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „AT - Prolin” Ceadîr-Lunga” se 
exclude. 
 
        PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP 
 
        Contrasemnează: 
Viceprim-ministru, 
ministru al economiei                                                   Octavian CALMÎC                        
Ministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare                                                   Eduard GRAMA 
 



 Nota informativă  
la proiectul hotărârii de Guvern cu  

privire la transmiterea Întreprinderii de Stat  
“AT - Prolin”  

 
     Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat 
“AT - Prolin” a fost elaborat în temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.523-XIV din 16 
iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi 
art.6 alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Legea nr.121-XVI din 
4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.  
     Prin prezentul proiect se propune transmiterea din proprietatea publică a 
statului, administrarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în 
proprietatea publică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia a  Întreprinderii de 
Stat “AT - Prolin”, cu sediul  or.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 91, specializată în 
creșterea  cailor de rasă, inclusiv a nucleului de rasă pură -  Trăpașul Orlov.  
      Propunerea de aprobare a proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 
transmiterea  Întreprinderii de Stat “AT - Prolin”, are la bază argumentele expuse 
de Başcanul UTA Găgăuzia în cadrul şedinţei  Guvernului RM din 17 februarie 
2016 şi anume:  este unica fermă de cai din Moldova care se află pe teritoriul UTA 
Găgăuzia şi întreprinderea trebuie să funcționeze în continuare, iar conform 
planului de dezvoltare a UTA Găgăuzia este prevăzută edificarea unui hipodrom 
modern, astfel, executivul Găgăuziei urmează să investească în modernizarea 
fermei de cai, care este considerată "perla" regiunii de sud.  
    Acordul Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a prelua  în proprietate 
Întreprinderea de Stat “AT - Prolin” a fost exprimat  prin hotărîrea nr. 243- СЗ/У 
din 20 decembrie 2013 (se anexează). 
      Întru realizarea prevederilor prezentului proiect de hotîrîre,  se propune ca  
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Comitetul executiv al unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia să asigure transmiterea întreprinderii nominalizate 
în termen de 60 de zile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.  

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice şi nu 
conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii 
nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activităţii de întreprinzător, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către 
Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. 

Proiectul dat este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a 
ministerului www.mec.gov.md la compartimentul Transparenţa / Anunţuri de 
proiecte şi consultări publice. 

În contextul celor expuse, Ministerul Economiei a elaborat şi prezintă spre 
examinare și aviz proiectul hotărârii de Guvern privire la transmiterea 
Întreprinderii de Stat “AT - Prolin”. 
        Viceprim-ministru       
       Ministru                                                                                  Octavian CALMÎC 


