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:
1. Lista obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2017 pentru
realizarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2011- 2020,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 266 din 03 mai 2017 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, Nr. 144-148, art. 342) se modifică şi se completează după
cum urmează:
1) În tot textul cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice
formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
2) la rîndul 3, poziţia „a) lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii
solurilor”, coloana 8, cifrele „11 500 000” se substituie cu cifrele „11 782 100”;
3) la rîndul 5, poziţia „Tranzitorii”, coloana 8, cifrele „10 900 000” se substituie
cu cifrele „11 182 100”;
4) la poziția 11, coloana 8, cifrele „850 000” se substituie cu cifrele „1 132 100”;
5) la poziția „d) Lucrări ştiinţifico-experimentale”, coloana 8, cifrele „1 380 000”
se substituie cu cifrele „1 097 900”;
6) poziția 87, va avea următorul cuprins:

Crearea sistemului informaţional
„Registrul solurilor Republicii
Moldova”, inclusiv:
a) crearea datelor geospațiale şi
textuale despre solurile din hotarele
a 5 unităţi administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea :
28 unităţi administrativ-teritoriale
(raionul Briceni)
26 unităţi administrativ-teritoriale
87 87.
(raionul Sîngerei)
33 unităţi administrativ-teritoriale
(raionul Ungheni)
23 unităţi administrativ-teritoriale
(raionul Nisporeni)
28 unităţi administrativ-teritoriale
(raionul Călăraşi)
b) întreținerea Sistemului
informaţional „Registrul solurilor
Republicii Moldova”

2014

1097900

0 1097900

Agenţia Relaţii Funciare
şi Cadastru, prin
intermediul Întreprinderii
0 1097900
de Stat „Institutul de
Proiectări pentru
Organizarea Teritoriului”

7) poziţiile 88 şi 89 se abrogă.
2. 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 al Republicii Moldova, 2017, Nr. 253-264, art.
650) se modifică şi se completează după cum urmează:
1) În tot textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
2) Planul de acţiuni va avea următorul cuprins:

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului

Vasile Bîtcă

