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Nr. 26/1-21/1-02- 70996 

 24 august 2022                                                                                                           Primaria Răzeni 

                                                                                                                   r.Ialoveni, s. Răzeni 

 
Direcția deservire fiscală Ialoveni, întru asigurarea executării art.I alin.(6) din Legea nr. 51/2022 privind 

instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi modificarea Legii 

nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, prezintă lista gospodăriilor țărănești (de fermier) 

inactive, care cad sub incidența Legii 51/2022, pentru adoptarea deciziilor de radiere a acestora din Registrul 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). 

În conformitate cu prevederile Legii menționate, de către Primărie urmează a fi întreprinse acțiunile 

stabilite la art.I alin. (7-12), după cum urmează: 

- în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea listei, se vor informa fondatorii gospodăriilor ţărăneşti 

(de fermier) din lista recepționată despre iniţierea procedurii de radiere, inclusiv prin afişarea listei în locurile 

publice, pe panourile informative etc; 

- în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web 

oficială a primăriei sau, în lipsa acesteia, pe panoul informativ al primăriei, un aviz cu privire la iniţierea 

procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Avizul va conţine date cu privire la 

modalitatea şi termenele de depunere a cererilor privind stoparea procedurii de radiere, de către gospodăriile 

ţărăneşti (de fermier) care urmează a fi radiate, şi de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte 

persoane interesate, de asemenea va conţine adresa la care acestea pot fi depuse/înaintate; 

- cererile privind stoparea procedurii de radiere şi creanţele se vor recepționa nu mai târziu de două luni de 

la data publicării avizului menționat mai sus; 

- dacă cererile privind stoparea procedurii de radiere şi creanţele nu au fost depuse/înaintate în termen de 

3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de două luni de la data publicării avizului, primăria va adopta din 

oficiu deciziile de radiere a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier); 

- în cazul depunerii cererilor privind stoparea procedurii de radiere şi al înaintării creanţelor, radierea 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) conform Legii 51/2022 se anulează.       

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acțiunilor descrise, dar nu mai tîrziu de 30 noiembrie 

2022, Primăria va prezenta Direcției deservire fiscală Ialoveni la adresa de email ialoveniddf@sfs.md informația 

generalizată, conform tabelului din anexa la prezenta.  

Informația se va prezenta obligator în format excel. La fel, pentru fiecare caz (gospodărie țărănească), 

obligator se va completa una din coloanele 4 sau 5, cu specificarea unuia din motivele specificate (1, 2 sau 3) în 

col.5  cazurile de neadoptare a deciziilor de radiere. 

Informația se va returna în cazul completării acesteia cu nerespectarea cerințelor expuse mai sus. 

Anexa: tabel excel 
    Cu respect, 

           Șefă SDPJ a DDF Ialoveni                                                       Albina  IȘCOVA      
 

Ex:Oxana Gîndea 

Tel:026825911 

E-mail: oxana.gindea@sfs.md 
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