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DECIZIE Proiect
nr. 05/ O t  

din i ?  . O r .2022

Cu privire la corectarea erorii comise în timpul 
evaluării în masă în titlul de autentificare 
a dreptului de deţinător de teren

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 
28.12.2006, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2), lit. g) din Legea cu privire la actele 
normative, nr. 100 din 22.12.2017, art. 38 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 
1543 din 25.02.1998, pet. 1, pct. 2, pct. 4, art. 438 alin. (1) (2) Codul Civil al Republicii 
Moldova, pct. 54 alin. (1) (4) din Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în 
procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 
11.09.2019, ţinând cont de cererea înregistrată cu nr. 02/lf-1687 din 04.08.2022, Consiliul 
orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A corecta titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după cum urmează:
1.1 Cet. a.n. ________ , c.p . eliberat eronat în

timpul evaluării masive, pentru sectorul de teren grădini, cu suprafaţa de 0,4 ha, nr.
cadastral , şi anume următoarele corectării: - din____________________
în_ si data anul naşterii din _în__________

2. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

4. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stâft al actelor locale şi pe pagina oficială a
Primăriei oraşului Cimişlia. / i J L L

Proiect iniţiat de primar fiÂA/n ^  Sergiu ANDRONACHI

Avizat: / /  1/
Secretarul Consiliului Cristina PÎNZARI

Ju ris t Ion SECARĂ
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Notă informativă
Ia proiectul deciziei nr. 0 5 /0 /  din . 0 #  .2022

„Cu privire la corectarea erorii comise în timpul evaluării în masă în titlul de autentificare
a dreptului de deţinător de teren”

în cadrul evaluării masive din perioada anilor 2000-2003, şi atribuirii terenurilor în 
proprietate privată, au fost executate lucrări cadastrale în urma cărora au fost eliberate Titluri de 
autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Mai târziu s-au depistat mai multe tipuri de erori, 
care necesită a fi corectate.

Cetăţeanul s-a adresat cu cerere către primărie solicitând corectarea
titlulului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat în timpul evaluării masive 
din anul 2002 cu erori, asupra sectorului de teren-grădini, cu nr. cadastral , ce-i
aparţine cu drept de proprietate. La examinarea cererii s-a constatat ca în acestea nu corespund 
datele din rubrica a patronimicului data şi luna naşterii exact ca datele din actele de identitate.

în conformitate cu pct. 54 alin. (1) (4) din Regulamentul privind modul de corectare a erorilor 
comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
437 din 11.09.2019.

Potrivit pct. 54 (1), (4) lit. a) a aceluiaş regulament acest tip de erori se corectează prin 
Decizia consiliul local iar autoritatea administraţiei publice locale efectuează corectările 
corespunzătoare în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Astfel, acesta se 
retrage pentru corectare, fiind notat pe el Inscripţia „rectificare justă,, şi efectuate corectările la 
rubrica numele, prenumele şi/sau patronimicul conform datelor din actul de identitate. Totodată, 
se indică data corectării şi se aplică ştampila autorităţii publice.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare

Galina DULGHER
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