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Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 340 
din  23.03.2005

cu privire la atribuirea, modificarea destinaţiei, schimbul 
terenurilor şi autorizarea unor lucrări de proiectare

Publicat : 08.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 390

În temeiul articolelor 8, 16 şi 99 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817) şi articolului 14 al Legii nr. 1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1161), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se atribuie în folosinţă Mănăstirii "Naşterea Domnului" 6,27 hectare de terenuri ocupate de
construcţii din fondul forestier al Întreprinderii de stat pentru silvicultură Edineţ, situate în hotarele
com. Zăbriceni, r-nul Edineţ.

2. Se modifică destinaţia a:
477,05 hectare de terenuri (131,04 hectare de păşune, 303,95 hectare de pădure, 14,5 hectare de

mlaştini şi 27,56 hectare de alte terenuri degradate) din fondul de rezervă al primăriilor satelor
(comunelor) din raioanele Basarabeasca şi Rezina în legătură cu transmiterea în fondul forestier de stat,
conform anexei;

0,02 hectare de terenuri cu destinaţie agricolă din extravilanul s. Sănătăuca, r-nul Floreşti, în
terenuri destinate telecomunicaţiilor, în legătură cu construcţia staţiei de telefonie mobilă de către
Întreprinderea mixtă "Voxtel" S.A.;

0,19 hectare de terenuri cu destinaţie agricolă proprietate privată din extravilanul s. Şirăuţi, r-nul
Briceni, în terenuri destinate industriei, în legătură cu reconstrucţia staţiei de alimentare cu petrol de
către Întreprinderea mixtă "Tirex-Petrol" S.A.;

0,1754 hectare de terenuri destinate agriculturii, inclusiv 0,03 hectare din fondul de rezervă al
Primăriei com. Cucoara, 0,03 hectare din fondul  de rezervă al Primăriei s. Taraclia de Salcie, r-nul
Cahul, 0,04 hectare din fondul de rezervă al Primăriei com. Bălăneşti, r-nul Nisporeni, 0,04 hectare din
fondul de rezervă al Primăriei s. Gura Galbenei, r-nul Cimişlia şi 0,0354 hectare din proprietatea
Societăţii cu răspundere Limitată "Agroenergia", or. Costeşti, r-nul Rîşcani, în terenuri destinate
telecomunicaţiilor, în legătură cu construcţia staţiilor de telefonie mobilă de către Întreprinderea mixtă
"Moldcell" S.A.;
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0,5 hectare de terenuri cu destinaţie agricolă proprietate privată din extravilanul s. Leuşeni, r-nul
Hînceşti, în terenuri destinate industriei, în legătură cu construcţia complexului hotelier şi staţiei de
distribuţie a carburanţilor de către Întreprinerea cu capital străin "Petrom-Moldova" S.A.;

0,06 hectare de terenuri cu destinaţie agricolă proprietate privată din extravilanul s. Tuzara, r-nul
Călăraşi, în terenuri destinate activităţii recreative, în legătură cu construcţia unei case de odihnă de
către cet. Cozma Serghei.

3. Se permite schimbul în cadrul raionului Orhei a:
7,59 hectare de terenuri ocupate de construcţii din fondul forestier al Întreprinderii de stat pentru

silvicultură Orhei pe 13,19 hectare de terenuri arabile proprietate privată a Combinatului materialelor
de construcţie "Macon" S.A., situate în extravilanul s. Peresecina;

3,0 hectare de terenuri neacoperite cu pădure din fondul forestier al Întreprinderii de stat pentru
silvicultură Orhei pe 4,0 hectare de terenuri proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată
"Meşterul", situate în hotarele com. Puţintei;

2,2 hectare de terenuri din fondul forestier al Întreprinderii de stat pentru silvicultură Orhei, com.
Ivancea, pe 3,0 hectare de terenuri proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată "Nizov-Com",
situate în hotarele com. Puţintei.

Tranzacţiile în cauză vor fi efectuate de către Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" în
baza contractelor de schimb, în modul stabilit.

4. Se permite Departamentului Vamal proiectarea postului vamal Basarabeasca - Serpnevoe
(Ucraina) pe terenurile cu suprafaţa totală de 0,27 hectare, inclusiv 0,16 hectare (0,15 hectare de teren
arabil şi 0,01 hectare ocupate de construcţii) terenuri proprietate privată din intravilanul or.
Basarabeasca şi 0,11 hectare terenuri proprietate publică a statului din folosinţa Întreprinderii de stat
"Drumuri Basarabeasca". Coordonarea preliminară a locului amplasării obiectivului este valabilă timp
de doi ani.

5. Agenţii economici cărora li se vor atribui terenuri pentru construcţii vor organiza decopertarea
stratului fertil de sol de pe suprafaţa amplasamentelor menţionate şi transportarea lui în locurile
specificate în documentaţia cadastrală.

6. Autorităţile administraţiei publice locale şi Institutul de Proiectări pentru Organizarea
Teritoriului al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru vor asigura, la cererea întreprinderilor şi
organizaţiilor, realizarea proiectelor de repartizare a terenurilor, eliberînd deţinătorilor de terenuri şi
beneficiarilor funciari documentaţia respectivă, precum şi titlurile de autentificare a dreptului noilor
deţinători de terenuri.

7. PÎnă la autentificarea drepturilor noilor deţinători, terenurile repartizate prin prezenta hotărîre
rămîn în folosinţa foştilor deţinători.

PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                                          Vasile Iovv
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi
industriei alimentare                                                              Dmitrii Todoroglo

Chişinău, 23 martie 2005.
Nr. 340.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.340

din 23 aprilie 2005
LISTA

deţinătorilor ale căror terenuri proprietate publică
se transmit în fondul forestier de stat cu modificarea



categoriei de destinaţie
                                                                                                                     (hectare)

Denumirea raioanelor, satelor
(comunelor), oraşelor

Suprafaţa
terenurilor

inclusiv

păşune pădure mlaştini
alte

terenuri
degradate

R-nul Baaarabeasca
or. Basarabeasca 46,12 44,56 - - 1,56
s. Băşcălia 367,2 33,0 303,2 14,0 17,0
s. Carabetovca 7,0 - - - 7,0
s. Iordanovca 24,6 24,6 - - -
com. Iserlia 22,0 22,0 - - -
Total: 466,92 124,16 303,2 14,0 25,56

R-nul Rezina
com. Mincenii de Jos 8,13 6,88 0,75 0,50 -
Întovărăşirea pomicolă

"Ţementnic", com. Saharna Nouă
2,0 - - - 2,0

Total: 10,13 6,88 0,75 0,50 2,0

Total general: 477,05 131,04 303,95 14,50 27,56    


