
  

                                                                                                                      Proiect 

Guvernul Republicii Moldova 

Hotărâre nr. _____ 

din _________ 2015 
Chişinău 

 
Cu privire la modificarea Listei obiectelor 

şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2015 pentru realizarea 
Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare 

şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014-2016 
 

Guvernul   HOTĂRĂŞTE: 
Capitolul  VI din Lista obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2015 

pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare 
şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014-2016, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 379 din 16 iunie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159, 
art. 422) se modifică după cum urmează: 
1) la poziţia „TOTAL”  coloana 8, cifrele „10.000.000” se substituie prin cifrele 
„11.300.000”; 

2) la poziţia “a) Lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor Total”, 
în coloana 8, cifrele ,,8.740.000” se substituie prin cifrele ,,9.910.000”; 

3) la compartimentul ,,Tranzitorii”: 
în coloana 8 cifrele ,,8.669.175” se substituie prin cifrele ,,9.839.175” 
a) la poziţia 37 coloana 8 cifrele „300.000” se substituie prin cifrele „368 802”; 
b) la poziţia 39 coloana 8 cifrele „200.000” se substituie prin cifrele „300.000”; 
c) la poziţia 42 coloana 8 cifra „0” se substituie prin cifrele „300.000”; 
d) la poziţia 49 coloana 8 cifra „500.000” se substituie prin cifrele „570.000”; 
e) la poziţia 50 coloana 8 cifrele „250.000” se substituie prin cifrele „451.393”; 
f) la poziţia 51 coloana 8 cifrele „200.000” se substituie prin cifrele „274.271”; 
g) la poziţia 57 coloana 8 cifrele „300.000” se subtituie prin cifrele „380.285”; 
h) la poziţia 63 coloana 8 cifrele „700.000” se substituie prin cifrele „975.249”; 
4) la poziţia ,,c)  Lucrări teritorial – organizatorice, inclusiv proiectarea obiectelor 
Total”  
în coloana 8 cifrele „1.210.000” se substituie prin cifrele „1.340.000”; 

5) la compartimentul ,,Tranzitorii”:  
în coloana 8 cifrele ,,1.100.425” se substituie prin cifrele ,,1.230.425” 
a) la poziţia 122 coloana 8 cifrele „200.000” se substituie prin cifrele „280.000”; 
b) la poziţia 127 coloana 8 cifrele „339.600” se substituie prin cifrele „389.000”; 
 
PRIM-MINISTRU                               Valeriu STRELEŢ 
 
Contrasemnează: 
Ministrul Finanţelor                                Anatol Arapu 
Ministrul Agriculturii şi  
Industriei Alimentare                              Ion Sula 



  

                                   
 
                                       Notă informativă 
 
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Listei obiectelor şi 
mijloacelor financiare necesare pe anul 2015 pentru realizarea Planului de acţiuni  
privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor 
pentru anii 2014-2016”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 16 iunie 
2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.150-159, art. 422) 
 
     Întru executarea Legii bugetului pentru anul curent şi a prevederilor HG nr. 138  
din 24 februarie 2014, la 16 iunie Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 379 „Cu 
părivire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 
2015 pentru realizarea Planului de acţiuni privind  implementarea Programului de 
conservare şi nsporire a fertilităţii solurilot pentru anii 2014-2016”. Conform 
acestor acte, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru realizarea Programului 
prenotat i-au fost alocate 10 mil lei, care de fapt au fost valorificate pînă în luna 
septembrie la cca 95  %. La moment, întreprinderea a executat un volum de lucrări 
în avans, fără acoperire financiară. Menţionăm, că volumul lucrărilor incluse în 
Program, constituie cca 500 mil lei sau de zeci de ori mai mult decît sursele 
alocate. 
      În aceste condiţii, Agenţia a efectuat  redistribuirea alocaţiilor pentru anul 
curent şi a identificat posibilitatea de a majora alocaţiile ÎS PSÎF cu 1.3 mil lei. 
Aceste surse permit parţial continuitatea lucrărilor enunţate şi achitarea unor 
lucrări efectuate în avans. Sursele preconizate alocării se propun repartizării la 
obiectele cu un procent mare de realizare/finisare al lucrărilor, inclusiv şi la 
lucrările de proiectare. Retragerea unor surse a fost efectuată de la obiecte pentru 
executarea lucrărilor restante la care sursele sunt insuficiente sau perioada de 
executare a cărora este prea restrînsă. 
        
 
 
 
          
 
Director general                                                 Anatolie GHILAŞ 


