
Proiect de decizie:8

DECIZIA nr. din iunie 2021

lroCu privire lu inilierea tnregistrdrii primare masive"
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
Aviz: Comisia consult.,,agricult-construcfii, protectia mediului, amenaj. terit."

ln temeiul art.t4 alin.(1) din Legea privind administrafia publicd iocalE nr.436-XVI din
28 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2007 , w.32-35, art. 1 1 6), cu
modificSrile gi completdrile ulterioare, art.55, art. 551 din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr,1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, w,44-46,
art.318), cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legea nr.29 din05.04.2018 privind
delimitarea proprietSlii publice, hotdrdrii Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 despre unele
mdsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, avizul comisiei de specialitate,
Consilliul sdtesc Dublsarii Vechi,

DECIDE:
1. Se acceptd inilierea inregistrdrii primare masive pe teritoriul sat Dubdsarii Vechi
2. Se stabile$te ca hotarele terenurilor din extravilan (grddini) vor fi determinate
conform posesiei de fapt a terenurilor la plantatiile multianuale qi prin metoda proiect6rii.

3.In termen de 3 luni de la aprobareaprezentei decizii, Primarul va:

1) semna cu Agenfia Servicii Publice acordul de colaborare in vederea inregistrdrii
primare masive a bunurilor imobile;
2) determind, in comun cu serviciul raional de arhitecturd pe materialele

cartografice existente, parametrii cSilor de comunicafii din intravilanul
localitdfii, care rdmdn in proprietate public6;*

3) oryaniza:

a) intocmirea listei titularilor de drepturi asupra loturilor de l6ng6 cas6 qi gr6dini inbaza
listelor anexate la decizia de atribuire a terenurilor in proprietate, titlurilor provizorii,
inscrierilor in registrul cadastral al defin[torilor de teren, registrul de evidenfa a
gospoddriilor qi a informa{iei din registrul bunurilor imobile de}inute de organele
cadastrale;*

b) intocmirea, in bazamaterialelor grafice existente (ortofotoplan, planul cadastral)
schemele de amplasare a terenurilor pe fiecare cdmp cu anexarea listelor titularilor de
drepturi ale terenurilorconform schemei de amplasare. Listele gi schemele vor fi semnate
de primar qi specialistul pentru reglementarea regimului proprietdfii funciare;*

c) identificarea, sistematizareainformaliei despre num[rul de erori comise in procesul de
transmitere in proprietate a terenurilor qi completarea formularul privind numirul de erori
qi natura lor;

4) prezintl Agenliei Servicii Publice materialele specificate la aliniatul 3), pentru
or ganizarc a I i ci ta1 i i I o r pri vind achizilionare a lucrEr i I or c ad astral e ;

5) inqtiinfa cetdfenii, prin afiqare in locuri publice qi prin alte mijloace de publicitate, despre
inilierea inregistr6rii primare masive pe teritoriul satului Dublsarii Vechi

6) Prezenta decizie intr6 in vigoare la data adoptdrii gi publicirii in Registrul de stat al
actelor locale, responsabil Elena Barburas

Preqedintele qedinlei CL
Secretarul gedinlei CL



Notl informativl la proiectul de decizie:

Cu vire la istrdrii masivet'
1. Denumirea autorului gi, dup[ caz, a participantilor la elaborarea proiectului

Primdria s.Dubasarii Vechi , Cuciuc Alexei, specialist cadastru

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finaliti{ile urm[rite

In temeiul art.t4 alin.(l) din Legea privind admin
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007,nr.32-35, art.116), cu modific6rile qi complet6rile ulterioare,
art.55, art. 551 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, w.44-46, afi.318), cu modificirile qi completdrile ulterioare, Legea nr.29 din
05.04.2018 privind delimitareapropriet6lii publice, hot6rdrii Guvemului nr.l030 din 12.10.1998 despre unele
m[suri privind crearca cadastrului bunurilor imobile

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei
na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de deciziei este inifierea inregittrarii primare masive pe

teritoriul sat Dubdsarii Vechi

5.Fundamentareaeconomico.financiarIimplementareaproiectuluidedeci

suplimentare, sursele financiare adaug6toare pentru pregdtirea materialelor la lucrdrili de inregistrdrii
masive, cod eco 281600

6. Modul de incorporare a actului in cadrul ngrmativ in vigoare
Proiectul se incorporeazi in conformitate cu prevederilor actelor normative art.29 alin.3 al Legii n,139? 2003 prn,md
finantele publice locale, art. 14 alin, 2 lit. (n) al Legii 43612006 privind administratia publicd.

7. Avizarea $i consultarea publici a proiectului
Conformaft.32alLegiinr,|00l2017cuprivirelaactelenormativeinvigoare,p'oieciuiffi
specialist cadastru

In scopul respect6rii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina web a prim[riei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioari pentru avizare la comisiile de specialitate ale
cons.iliulyi local $i spre aprobare in cadrul $edintei consiliului local.

S. Constaterite expe

Expertiza nu a fost efectuatS. Nu sunllprezenli factori de risc ce ar determina aptiiiia M
9. Constatirile expertizei de compatibilitate Nu este aplicabil
10. Constatlrile expertizei iuridice

Proiectuldedecizieafostelaboratconformprevederiloil.
legislativS. Constat6rile expertizei j uridice fi ind efectuate de c6tre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.100/2017 qiinaintat spre
avizare Comisieiconsultative de specialitate a consiliului Iocal.
11. Constattrrile altor expertize Nu este aplicabil

Proiectuldedecizieseprezint6comisiilorconsultativedespeci
pentru examinare gi aprobare in qedinfd.

De cdtre secretarul consiliului local Alexei Cuciuc


