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DECIZIA Proiect
nr. 01/ Q& 

din 25.01.2023

Cu privire la corectarea erorilor comise 
în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436- 
XVI din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 
435 din 28.12.2006, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, 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, Codul Civil al Republici Moldova, Regulamentul privind modul de corectare a 
erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea 
Guverlului nr. 437 din 11.09.2019, examinând cererea înaintată de către avocatul Anatolie 
Casapu, în interesele cet. fiul lui (decedat la data de

în procesul legalizării averiii succesorale a defunctului) privind corectarea erorii 
comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, a datelor de identificare din 
documentaţia cadastrală şi de proprietate pentru bunurilor imobile cu nr. cadastrale 

Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A corecta eroarea comisă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, în 
documentaţia cadastrală şi de proprietate (titlul de autentificare a dreptului de 
deţinător a terenului) pe numele (decedat la

elaborate/înregistrat/eliberat greşit persoanei cu acelaş nume şi prenume în 
timpul evaluării masive pentru bunurile imobile, după cum urmează:

1.1 Terenul de pe lângă casă cu nr. cadastral cu suprafaţa de 0,1405 ha, situat în
str. la rubrica datele de identitate a proprietarului din „

cu domiciliul str. în

1.2 Terenul (grădină) cu nr. cadastral cu suprafaţa de 0,3664 ha, situat în
extravilanul or. Cimişlia, la rubrica datele de identitate a proprietarului din

2. A modifica şi corecta pct. 2.14 din Decizia Consilului nr. 05/06 din 17.08.2022 Cu 
privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitarea în mod selectiv, a 
bunurilor imobile proprietate publică a oraşului, substituind în text suprafaţa din „4,03 
ha” în „ 4,0336”.

3. A solicita I.P. “Agenţiei Servicii Publice” Departament Cadastru, a efectua rectificări în 
Registrul de stat pentru bunurile imobile indicate în prezenta decizie.

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

http://www.cimislia.md


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

6. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale, pe pagina oficială 
Primăriei oraşului Cimişlia şi adusă la cunjdakfiflwjetsoanelor vizate.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul consiliului

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI

Jurist Ion SECARA

Notă informativă
Ia proiectul de decizie nr. 0!/<£&? din 25.01.2023

Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor

în pet. 1 De fapt, avocatul Casap Anatolie, reprezentantul legal a cet. (în
temeiul procurii cu nr. 2-4623 din 27.12.2022), fiul lui decedat la data de

ce reprezintă interesele în procesul legalizării averii succesorale a defunctului), a 
înaintat cererea privind corectarea erorilor comise în timpul evaluării în masă, asupra bunurilor 
imobile cu nr. cadastrale ce-i aparţinea defunctului cu drept de
proprietate, unde greşit au fost înscrise în documentaţia cadastrală datele de identificare a 
proprietarului (anul naşterii, cod personal şi domiciliul).

A fost examinată documentaţia prezentată de petiţionar şi informaţia deţinută de primărie, 
unde într-adevăr s-a stabilit că, a fost comisă o eroare în timpul înregistrării în masă din anul 
2000-2002, şi atribuirii în proprietate a terenurilor, fiind înscrise în registrul bunurilor imobile 
pentru cet. . alte date de identitate decât
acelea pe care le deţinea. Or, în procesul examinării s-a stabilit că, în or. Cimişlia într-adevăr au 
locuit 2 cetăţeni cu acelaş nume, prenume, patronimic. Unul în str şi altul în
str. Astfel, în acel timp, într-adevăr au fost greşite datele de identificare în
documentaţia cadastrală asupra bunurilor deţinute în proprietate pentru defunctul 

au fost încurcate şi înregistrate altele, a celuilalt cu acelaş nume. 
în pct. 2 A corecta eroarea admisă în pct. 2.14 din Decizia Consilului nr. 5/6 din 17.08.2022, 

prevederea este cu referire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului public, destinaţie 
agricol cu nr. cadastral 2901216248, situat în extarvilanu or. Cimişlia, care eronat a fost scris cu 
suprafaţa de „4,03 ha” şi nu de „4,0336 ha, precum în planul geometric.

Prin urmare, se propune consiliului de a corecta erorile comise pentru bunurile imobile 
indicate în prezentul proiect de decizie, ca ulterior să se efectueze corectările corespunzătoare în 
documentaţia cadastrală, de proprietate şi din registrul de stat.

Specialist principal
pentru reglementarea proprietăţii funciare Ana DURLESCU


