proiect

Guvernul
Republicii Moldova

HOTĂRÎRE Nr. _____
din _______
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

În scopul implementării prevederilor art.8, 78 și 79 din Codul funciar
nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale
Guvernului (conform anexei).

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului

Vasile Bîtcă

Aprobat prin
Hotărîrea Guvernului
nr.___ din __________2017
Modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului:
1. Hotărîrea Guvernului nr.626 din 20 august 2011 cu privire la aprobarea
Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 20112020 (Monitorul Oficial 2011 Nr. 139-145, art. Nr : 696) se modifică după
cum urmează:
a) Cuvintele «Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor» se
substituie la cazurile necesare cu cuvintele «Programul de protecție,
ameliorare, valorificare a terenurilor noi și sporire a fertilităţii solurilor» în
titlul și textului Hotărîrii.
b) Pe tot cuprinsul textului sintagma «Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare» se substituie prin sintagma «Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului», iar sintagma «Ministerul Mediului» și Agenția
«Moldsilva» se exclud.
c) La anexa nr.1:
- Capitolul II,
1) pct.1, sintagma «de către instituţiile de cercetări de profil» se substituie
cu sintagma «în modul stabilit de legislație».
2) pct.3, cifra «400 ha» se substituie cu cifra «10 ha».
3) pct.4 sintagma «(sistemul de lucrări pentru conservarea solului,
asolamente, structura raţională a suprafeţelor culturilor agricole, fertilizarea
complexă cu îngrăşăminte organice şi minerale, implementarea amenajărilor
hidroameliorative etc.)» se exclude.
- Capitolul III,
1) pct.2, se modifică și se expune în redacție nouă: «2. Crearea sistemului
informaţional al calităţii solurilor pînă la finele anului 2019 şi actualizarea
permanentă a bazei de date. Prezentul obiectiv va fi realizat de Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru coordonat cu Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului».
2) pct. 4, sintagma « de 1,7 mii ha» se substituie cu sintagma «de 1,7 mil
ha», iar literele d),e),f),g) se abrogă.
- Capitolul V, pct.2, se modifică și se expune în redacție nouă : «2. Sistemul
informaţional al calităţii solurilor va fi creat de Agenția Relaţii Funciare şi
Cadastru coordonat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului prin efectuarea prospecţiunilor necesare şi instituirea unui centru
informaţional computerizat».
- Capitolul VII, pct. 9) cifra «400ha » se substituie cu cifra «10 ha».
- Capitolul VIII, cifra «400 ha» se substituie cu cifra «10 ha», iar sintagma
«sporirea recoltei cu 100 kg/ha cereale convenţionale la încorporarea în sol
a 1t de îngrăşămînt organic; sporirea recoltei cu 100 kg/ha cereale

convenţionale la încorporarea în sol a 1t de paie şi 10 kg de azot; 30-60
kg/ha de azot biologic acumulat prin cultivarea culturilor leguminoase în
asolamente de cîmp; sistem de fertilizare şi regim nutritiv optim pentru
obţinerea recoltelor scontate» se exclude.
2) Hotărîrea Guvernului nr. 266 din 03 mai 2017 cu privire la aprobarea
Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2017 necesare
pentru realizarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii
solurilor pe anii 2011- 2020 (Monitorul Oficial Nr. 144-148, 2017 art.
Nr : 342) se modifică și se completează după cum urmează:
1. Cuvintele «Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor»
la orice formă gramaticală se substituie prin sintagma «Programul de
protecție, ameliorare, valorificare a terenurilor noi și sporire a fertilităţii
solurilor» la forma gramaticală corespunzătoare în titlu și pe tot cuprinsul
textului Hotărîrii.
2. La aceiași hotărîre, poziția „c)lucrări teritorial-organizatorice, inclusiv
proiectarea obiectelor”:
a) pozitia „Tranzitorii„ coloana 4 cifra „4141752” se substituie cu cifra
„4009252”, coloana 6 cifra „2152973” se substituie cu cifra „2020473” și
coloana 8 cifra „1120000” se substituie cu cifra „987500”.
b) la poziția 83 coloana 8 cifra „250.000” se substituie prin cifra
„117.000”.
c) pozitia „Obiecte noi” coloana 4,6 și 8 cifrele „180.000” se substituie
cu cifrele „312.500”.
d) Se completează cu poziția 87¹cu următorul cuprins: «Stabilirea
terenurilor degradate în hotarele administrativ-teritoriale (extravilan) ale
primăriei s. Covurlui, r-l Leova», coloana 3 cu cifra 2016, coloana 4,6 și 8
cu cifrele „132.500”.
3. La poziţia ,,d) Lucrări științifico-experimentale,, :
a) poziția 87 a hotărîrii devine poziția 88, și respectiv poziția 88 devine
poziția 89.
b) la poziția 88 coloana 2 cifra «4 » se substituie prin cifra «6» si după
cuvintele «(raionul Nisporeni)» se completează cu sintagma « 28 unități
administrativ-teritoriale raionul Călarași, 39 unități administrativ-teritoriale
raionul Hîncești.», coloanele 4,6 cifrele „900.000” se substituie prin cifra
„2050000”, iar coloana 8 cifra „900.000” se substituie prin cifra
„1.380.000”.
c) la poziţia 89 coloana 4,6 și 8 cifrele „150.000” se substituie prin cifra
„0”,
d) poziţia 89 al hotărîrii cu acțiunea «Lucrări de fertilizare organică
pentru aplicarea tehnologiilor conservative de prelucrare a solurilor pentru
ecologizarea producerii agricole la 10 ha convenționale, inclusiv carne,
lapte în comuna Ivancea, raionul Orhei» se abrogă.

3) Hotărîrea Guvernului nr.554 din 14 iulie 2017 pentru aprobarea Planului
de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020 (Monitorul Oficial 2017 Nr.
253-264, art Nr : 650) se modifică după cum urmează:
a) Cuvintele «Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor» la
orice formă gramaticală se substituie prin sintagma «Programul de protecție,
ameliorare, valorificare a terenurilor noi și sporire a fertilităţii solurilor» la
forma gramaticală corespunzătoare în titlu și pe tot cuprinsul textului
Hotărîrii.
b) Pe tot cuprinsul textului sintagma «Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare» se substituie prin sintagma «Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului».
c) Pct.4 al hotărîrii se abrogă.
d) Planul de acţiuni privind implementarea Programului de protecție,
ameliorare, valorificare a terenurilor noi și sporire a fertilităţii solurilor
pentru anii 2017-2020 va avea următorul cuprins:

