
 

 

                                                                 D E C I Z I E 
                                                            or.Hînceşti                                             
 

din 04 iulie 2014                                                                                                 nr. 03/14 

 

 

 

Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional Hînceşti nr. 07/17 din 

10.12.2010 Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezerva de stat, 02/08 din 

30.03.2011 şi 03/05 din 28.04.2011 Cu privire la nominalizarea beneficiarilor pentru 

distribuirea grîului alimentar  

 

 

Avînd la bază nota informativă prezentată şi în temeiul art.43. alin.(2) şi art. 46 din 

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional Hînceşti D E C I D E: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată (se anexează);  

2. Se stabileşte că, Consiliul raional Hînceşti, nu recunoaşte acţiunea înaintată de 

către Agenţia de Stat Rezerve Materiale  împotriva  

3. Se pune în sarcina Preşedintelui raionului Hînceşti, dl Grigore COBZAC, să 

asigure remiterea materialelor pe dosarul dat organelor de drept competente, în 

vederea stabilirii existenţei sau lipsei în acţiunile SRL “Agro Aurie” a semnelor 

infracţionale.   

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina preşedintelui 

raionului Hînceşti, dlui Grigore Cobzac. 

 

                                                                                  
       Preşedintele  şedinţei                   Raisa MATVEI 

 

 Contrasemnează: 

         Secretar-interimar  

al Consiliului raional Hînceşti      Igor BOTNARU 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 
 

MD-3401, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md  
 

 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОHНЫЙ СОВЕТ 

ХЫНЧЕШТЬ 
 

МД-3401, г. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 

тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02, 

E-mail: consiliul@hincesti.md  
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Nota informativă la proiectul Deciziei nr. 03/19 din04 iulie 2014 

Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional Hînceşti nr. 07/17 din 

10.12.2010 Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezerva de stat, 02/08 din 

30.03.2011 şi 03/05 din 28.04.2011 Cu privire la nominalizarea beneficiarilor pentru 

distribuirea grîului alimentar  

 

     

         În baza deciziilor Consiliului Raional nr. 07/17 din 10 decembrie 2010, nr. 03/05 din 

28.04.2011 şi 02/08 din 30.03.2011, conform punctului 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 910 din 27.09.2010 “cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele 

materiale de stat” şi în baza contractelor nr. 88 din 13.12.2010, 41/1 din 04.04.2011 şi nr. 73 din 

26.05.2011 SRL Agro Aurie a fost nominalizată de către Consiliul raional ca beneficiar de şi i-au 

fost eliberate din rezervele materiale de stat, cu titlu de împrospătare cu decalaj în timp, 420 tone 

de grîu alimentar în valoare totală de 1193022 lei. Grîul a fost eliberat din rezerva de stat în 

scopul asigurării populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie.  

 Restituirea grîului alimentar a fost aigurată prin contractele de gaj nr. 73 gj din 

26.05.2011, nr. 88 gj din 13.12.2010 şi nr. 41 gj din 04.04.2011 şi Deciziile Consiliului raional 

nominalizate mai sus.    

        Astfel, Consiliul Raional Hînceşti sa angajat 

1. Să asigure distribuirea grîului alimentar, eliberat din rezervele materiale de stat, 

2. Să monitorizeze utilizarea grîului alimentar conform destinaţiei, 

3. Să asigure restituirea de către Beneficiari a grîului alimentar, eliberat din rezervele 

materiale de stat. 

        Termenul de restituire a grîului alimentar a fost stabilit conform cotractelor pînă la data de 

01.09.2011. Beneficiarul nu s-a conformat somaţiilor Agenţiei de a restitui grîul.     

        În data de 04.05 2012 şi 12.06.2014 Consiliul Raional Hînceşti a înaintat somaţii repetate  

SC “Agro –Aurie” SRL, prin care s-a solicitat restituirea grîului alimentar cantitativ şi calitativ 

corespunzător celui eliberat din rezervele de stat, precum şi achitarea suplimentară a cheltuielilor 

pentru recuperarea taxei pe valoare adăugată. 

La 16.07.2012 Curtea de Aple Chişinău a pronunţat Hotărîrea prin care a obligat SRL 

Agro-Aurire să restituie Agenţiei Rezerve Materiale 420 tone de grîu şi să achite penalităţile şi 

taxa de stat.  

        Pînă în prezent “ Beneficiarul” nu şi-a onorat obligaţiile asumate şi nu a restituit grîul în 

rezervele de stat, iar conform raporturilor executorului judecătoresc pe adresa oficială debitorului 

nu se află şi nici nu dispune de careva bunuri, care i-ar aparţine cu drept de proprietate. 

          Astfel, în data de 03.06.2014 Agenţia Rezerve Materiale a depus cerere de chemare în 

judecată privind obligarea Consiliului raional Hînceşti să restituie Agenţiei Rezerve Materiale, în 

rezerva de stat, 420 tone de grîu alimentar de calitatea celui eliberat sau contravaloarea lui 

reieşind din preţurile comerciale de piaţă în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii şi onorării 

angajamentelor. 

  

 

  

 

 

 

 


