NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
transmiterea unui teren
1. Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Ministerul Justiţiei, în colaborare cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare a elaborat
prezentul proiect de hotărîre în vederea transmiterii unui teren către administraţia publică locală a
comunei Hruşova, raionul Criuleni.
2. Argumentarea necesităţii de reglementare

Elaborarea prezentului proiect de hotărîre a rezultat din examinarea demersurilor
Consiliului local al comunei Hruşova, raionul Criuleni adresate Departamentului Instituţiilor
Penitenciare şi Ministerului Justiţiei prin care se solicită transmiterea către administraţia publică
locală a terenului cu numărul cadastral 3136112.243 cu suprafaţa de 29,039 ha.
Astfel, necesitatea prezentei iniţiative este determinată de faptul că Penitenciarului nr. 10 –
Goian are în gestiunea sa un teren cu suprafaţa de 29,039 ha obţinut prin decizia primăriei
Hruşova nr. 303 din 3 octombrie 1992.
Este de menţionat că pe perioada de activitate a anilor 1993-2008, pe terenul în cauză se
desfăşurau permanent lucrări agricole necesare, iar profitul rezultat se utiliza în scopul şi
interesele sistemului penitenciar. Odată cu modificările operate în legislaţia executiv-penală,
numărul total al condamnaţilor deţinuţi în penitenciarele de tip deschis s-a redus considerabil, din
care considerente desfăşurarea unei activităţi agricole cuvenite era greu de realizat şi ca urmare,
administraţia penitenciarului a decis asupra dării în arendă a porţiunii de teren respectiv.
Ca rezultat, în baza contractului de arendă nr. 1/08 din 28 august 2008, suprafaţă totală de
29,039 ha amplasată în extravilanul comunei Hruşova, r-nul Criuleni a fost transmisă societăţii
cu răspundere limitată (SRL) „Prodforest-Com” pentru o perioadă de 15 ani şi 4 luni (adică
valabilitatea contractului este pînă la data de 31 decembrie 2023), cu stabilirea unei plăţi pentru
arendă în mărime de 4500 lei trimestrial.
Ulterior, prin scrisoarea nr.422 din 3 decembrie 2013 remisă în adresa Departamentului
Instituţiilor Penitenciare, primăria comunei Hruşova a adus la cunoştinţă că prin decizia
Consiliului local Hruşova nr. 06.07 din 27.11.2013 a fost abrogată decizia anterioară de
transmitere a acestor terenuri Penitenciarului nr. 10 – Goian a Departamentului Instituţiilor
Penitenciare.
În contextul celor relatate, prin aprobarea proiectului se vor crea posibilităţi reale că comuna
Hruşova, r-nul Criuleni să primească cu titlu gratuit teren menţionat supra care la moment este
aflat în proprietatea publică a statutului (gestiunea Penitenciarului nr.10 – Goian) cu preluarea
tuturor obligaţiunilor prestabilite în contractul de arendă conform prevederilor art.900 Cod Civil
al Republicii Moldova.
.
3. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ

Prin adoptarea prezentei hotărîri de Guvern, se va acorda posibilitatea de a efectua
transmiterea terenului din gestiunea Departamentului Instituţiilor Penitenciare către Consiliului
local Hruşova, raionul Criuleni întru asigurarea prelucrării eficiente a 29 039 ha prin asumarea de
către Consiliului local Hruşova, raionul Criuleni a obligaţiilor contractuale conform contractului
de arendă nr. 1/08 din 28.08.2008 semnat cu agentul economic SRL “Prodforest-Com”.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli financiare suplimentare.
5. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie
Constatările expertizei anticorupţie vor fi inserate în textul notei informative ulterior
efectuării acesteia.
5. Rezultatele expertizei juridice
Proiectul este conform Constituţiei Republicii Moldova, actelor legislative şi normative în
vigoare. La fel, acesta se incorporează armonios în sistemul actelor normative în vigoare şi nu
presupune abrogarea altor prevederi normative .
6. Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul de hotărîre cu privire la transmiterea unui teren a fost plasat pe pagina web a
Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte
normative remise spre coordonare.
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