
 
Proiect 

H O T Ă R Î R E  nr._____  
din ___________________ 

 
cu privire la transmiterea unor terenuri 

 În temeiul art.8 al Codului Funciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.107 art.817), cu modificările şi completările ulterioare, art.8 alin.(3) al 
Legii 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.14 alin.(1) lit.b) al 
Legii 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, şi art. 6 alin. (2) al Legii nr. 91-XVI din 5 
aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor ( Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 70-73, art. 316 ), cu modificările şi completările 
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 
    1. Se propune Consiliilor locale, 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 să transmită, cu 
titlu gratuit, din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, în 
proprietatea publică a statului, în gestiunea Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, 
terenurile cu suprafaţa totală de 0,7166 ha, inclusiv din cadrul UAT menţionate, 
conform anexei nr. 1, cu modificarea categoriei de destinaţie a lor, destinate pentru 
reconstrucţia liniilor electrice aeriene de tensiune înaltă - 110 kV Drochia-Şuri, 
Şuri-Donduşeni, Chişinău- Hînceşti, Hînceşti-Cneazevca şi construcţia liniiei 
electrice aeriene de tensiune înaltă - 35 kV ( în parametri 110 kV ) Ignăţei-
Şoldăneşti. 
    2. Se împuterniceşte Ministerul Economiei, prin intermediul Întreprinderii de 
Stat „Moldelectrica”, să procure, în numele statului, terenurile agricole, proprietate 
privată a persoanelor fizice din: satele Ţarigrad, Pervomaiscoe, Şuri şi Fîntîniţa, rl. 
Drochia; satelor: Tîrnova, Ţaul şi Corbu, rl. Donduşeni; satelor: Ignăţei şi Pecişte, 
rl. Rezina; satelor: Fuzăuca şi Olişcani, or. Şoldăneşti, rl. Şoldăneşti; satelor 
Caracui şi Buţeni, comunei Bozieni, or. Hînceşti, rl. Hînceşti; comunelor Mileştii 
Mici şi Zîmbreni, satelor Costeşti, Hansca, Moleşti, rl. Ialoveni; comunei Băcioi, 
mun. Chişinău; comunelor Albina şi Hîrtop, rl. Cimişlia şi comunelor Tomaiul 
Nou, Sărăţica Nouă şi Cneazevca, rl. Leova cu suprafaţa totală de 1,649 ha, 
inclusiv din cadrul UAT menţionate, conform anexei nr. 2, pentru reconstrucţia 
liniilor electrice aeriene de tensiune înaltă – 110 kV Drochia-Şuri, Şuri-Donduşeni,  
Chişinău-Hînceşti, Hînceşti-Cneazevca şi construcţia liniei electrice aeriene de 
tensiune înaltă - 35 kV ( în parametri 110 kV ) Ignăţei-Şoldăneşti, conform 



planului general de reconstrucţie şi construcţie a obiectivelor, prezentînd 
Guvernului, în modul stabilit, propuneri de modificare a destinaţiei terenurilor 
agricole achiziţionate. 
   3. Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Economiei, va aloca anual 
din bugetul de stat, sursele financiare necesare pentru procurarea terenurilor 
proprietate privată, indicate în p.2 a prezentei hotărîri. 
 
Prim-Ministru                                                                       Pavel FILIP 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei                                                              Octavian CALMÎC 
 
Ministrul finanțelor                                                              Octavian ARMAȘU  
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ  la proiectul de hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor terenuri 
 

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 este 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, 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 prezentate Întreprinderii de Stat 
"Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului", în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației şi schimbul 



terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24.12.2007, urmează a 
fi efectuate lucrările de alocare a terenurilor necesare pentru construirea 
obiectivelor, inclusiv este necesar de a cumpăra 1,649 de hectare de teren în folosul 
statului de la 765 de proprietari privați şi de a transmite (în conformitate cu art.6, 
alin. 2 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor) 0,7166 de 
hectare de teren din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale în 
proprietatea publică a statului, cu transferul ulterior a terenurilor din categoria 
terenurilor cu destinație agricolă în categoria terenurilor cu destinație non-agricolă. 

 Pentru executarea acestor lucrări este necesară o finanțare suplimentară, pe 
care Î.S. "Moldelectrica" nu o are. În actualul tarif pentru transportul energiei 
electrice nu sunt incluse cheltuielile pentru perfectarea contractelor şi 
achiziționarea terenurilor private, înregistrarea acestora la cadastru, pentru plata 
compensațiilor în legătură cu transferul terenurilor în categoria cu destinație non-
agricolă. 

  În baza celor relatate, luînd în considerare importanța lucrărilor executate, 
termenul limitat de îndeplinire a acestora, Ministerul Economiei a elaborat 
prezentul proiect al hotărîrii de Guvern. 

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  

 
 


