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DECIZIA Proiect
nr. 08/ 10 

din <U .12.2021

Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea 
lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436- 
XVI 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. 18 alin. (4) lit. c), art. 55 (41) din Legea cadastrului 
bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, art. 510 Cod Civil, Indicaţiile metodologice privind 
corectarea erorilor şi înlăturarea neconformităţilor în planul cadastral întocmit în procesul de 
privatizare în masă a terenurilor aprobată prin Ordinul ARFC nr. 43 din 09.04.2015, pct. 78 alin. 
4), pct. 190 alin. (1) din Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la 
nivel de teren aprobat prin ordenul ARFC nr. 70 din 04.08.2017, examinând demersul SRL,, 
Ducates Grup”, privind corectarea planurilor cadastrale a terenurilor agricole înregistrate eronat în 
timpul evaluării în masă, situate în extravilanul or. Cimişlia din sectorul cadastrale 113, şi 
aprobarea unui proiect nou de organizare a terenurilor, în scopul înlăturării neconformităţilor din 
baza de date cadastrală, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. Se aprobă:
1.1. Planul cadastral al bunurilor imobile terenuri agricole, situate în extravilanul or. Cimişlia 

ce aparţin cu drept de proprietate persoanelor fizice, persoanelor juridice SRL,, Ducates 
Grup”, titularilor de drepturi arendaş SRL „Clasicvinagro”, din sectorul cadastral 113, 
conform Planului Geometric nou, Anexa nr. 1.

1.2. Lista terenurilor incluse în proiectul de corectare a erorilor, Anexa nr. 2 .

2.

3.

4.

Inginerul cadastral în termen de 10 zile de la data adoptării Decizii, va prezenta Serviciului 
cadastral din cadrul Centrului Multifuncţional Cimişlia, toate materialele ce rezultă din 
prezenta Decizie, pentru introducerea modificărilor în documentaţia cadastrală.
Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului oraşului 
Cimişlia, Dl Sergiu Andronachi.
Prezenta Decizie va fi publicată în Registi^al de stat al actelor locale şi pagina oficială a 

primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI

Ion SECARA
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Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. 08/ f <r> din 12.2021 

“Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul
evaluării massive”

în urma procesului evaluării în masă din anul 2002, au fost comise mai multe tipuri de 
erori, cum ar fi erori tehnice determinate de schimbarea sistemului de cordonate aplicat în 
Republica Moldova, erori ce ţin de micşorarea sau majorare suprafeţelor din contul terenurilor 
invecinate proprietate privată sau publică, care provoacă nemulţumiri atât din partea cetăţenilor 
cât şi a Agenţilor economici.

Se propune a corecta erorile comise din timpul evaluării în masă pentru:
- Sectorul cadastral 113 terenuri agricole situate în extravilanul or. Cimişlia, deţinute în 

arendă de către SRL „Clasicvingro. Lucrarea cadastrală presupune măsurători terestre prin 
elaborarea unui proiect nou de organizare a teritoriului fără modificare posesie da fapt a terenurilor 
(amplasarea, suprafaţa terenurilor şi ordinea este păstrată conform proiectului iniţial), în scopul 
corectării şi amplasării în grafice după sistemul de coordonate aplicat în Republica Moldova. 
Cheltuielile vor fi suportate de către SRL,, Ducates Grup,,.

Potrivit art. 55 (41) din Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr. 1543 din 25.02.1998 „Dacă la 
transpunerea pe teren a proiectului de organizare a teritoriului, elaborat în cadrul privatizării 
pămîntului, sînt evidenţiate erori ce ţin de coordonatele hotarelor, iar corectarea acestora nu 
modifică posesiunea de fapt a terenurilor şi nu lezează alte drepturi ale titularilor, se elaborează 
un plan cadastral corectat, care se aprobă de consiliul local. Decizia consiliului local emisă pe 
marginea noului plan cadastral va servi drept temei pentru modificarea documentelor 
cadastrale. ”

Specialist pentru reglementarea 
proprietăţii funciare Galina DULGHER
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PLAN g e o m e t r ic

Schema de încadrare

Adresa: raionul t ’imîslia, oraşul Cimislia, extravilan 
Zona cadastrala: 2901

* J g  \  Sectorul cadastral: 113



Până ia corectare După ocorectare

n/o Nr. cadastral Suprafaţa
(ha) Destinaţia Modul dc 

folosinţă

Nume, prenume 
proprietar (data, 

luna, anul 
naşterii, 1DNP)

Nr. cadastral
Supratâţa

(Ha)
Destinaţia

Modul dc 
folosinţă

----NüiVk.
prenume 

proprietar 
(data. luna. 

anul naşterii, 
—

Diferenţa, 
ha

29011130001 0.1211 agricol vie 29011130001 0.1211 agricol vie
29011130002 0.6363 agricol vie 29011130002 0.6363 agricol vie
29011130003 0.6364 agricol vie 29011130003 0.6364 agricol vie
29011130004 0.4362
29011130005

agricol vie
0.2001 agricol vie

29011130004 0.4362 agricol vie
29011130005 0.2001 agricol vie

29011130007 0.2126 agricol vie 29011130007 0.2126 agricol vie

29011130009 0.3392 agricol vie 29011130009 0.3392 agricol vie
29011130010 0.2545 agricol vie 29011130010 0.2545 vie

~p"~
II 29011130012 0.6365 agricol vie 29011130012 0.6365 agricol vie
12 29011130014 0.6364 agricol vie 29011130014 0.6364 agricol vie
13
14 29011130019 0.3823 agricol vie 29011130019 0.3823 agricol vie
15 29011130020 0.6364 agricol vie 29011130020 0.6364 agricol vie
16 29011130021 0.6363 agricol vie 29011130021 0.6363 agricol vie
17 29011130022 0.6364 agricol vie 29011130022 0.6364 agricol vie
18 29011130023 0.0262 agricol vie 29011130023 0.0262 agricol vie
19 29011130024 0.6103 agricol vie 29011130024 0.6103 agricol vie
20 29011130025 0.6364 agricol vie 29011130025 0.6364 agricol vie
21
22
23
24

29011130026 0.6364 agricol vie

29011130030 | 0.2546 | agricol

29011130026 0.6364 agricol vie

agricol25
26

vie 29011130030 0.2546 vie X,-----7*rr V
'  _

27
28
29
30

29011130033
29011130034
29011130035

0.4836
0.6368
0.6369

agricol
agricol

vie
vie
vie

29011130033
29011130034
29011130035

0.4836
0.6368
0.6369

agricol
agricol
agricoj - - s U l

jSEX*
V  '^. c* ' -



31
32 290 UI 30039 0 6056 agncol vie 29011130039 06056 agricol vie 0
33 29011130040 06055 agncol vie 2901113(8)40 0 6055 agncol vie 0
34 29011130041 0 1237 agncoi vie 2901 II 30041 0 1237 agncol VK 0
35 29011130042 0 4818 agncol vie 290111 3(8)42 0 4818 agncol VK 0
36 29011130043 0 1015 agricol vie 29011130043 0 1015 agncol VK 0
Ъ1 29011130083 0 5042 agncol vie 29011130083 0 5042 agncol vie 0
38 2901 11ЗООК4 0 4047 agricol vie 290111 3(8)84 0404'’ agncol vie 0
39 29011130085 0 2006 agncol vie 290111 3(8)85 0 2006 agncol VK 0
40 2901 II 30086 06055 agncol V» 2901 II 30086 0 6055 agncol VK 0
41 29011130087 06054 agncol VK 2901113008"» 0 6054 agncol VK 0
42 29011130088 06056 agncol vie 29011130088 0 6056 agncol VK 0
43 2901113(8)89 0.0659 agncol vie 29011130089 00859 agncol VK 0
44 29011130090 0 5196 agncol vie 29011130090 0.5196 agncol vie 0
45 2901 II 30091 0 6054 agncol VK 2901 II 30091 06054 agncol vie 0
46 2901 II 30092 0 6054 agncol vie 29011130092 06054 agncol vie 0
47
48
49 29011130095 0 6056 agncol vie 1 1I 29011130095 06056 «gne«' 1 v k  J___________1 »
50
51

0.6055 1 agncol 1 vie 1 |  052 2901 II 30098 I 0 6055 I agncol ! v k  1 j 29011130098
53

~
r

r54
55
56 2901 II 30102 0.6055 1 agricol J v ie  1 1 29011130102 | 0 6055 | agncol | vie | 1 0
57
58 2901 II 30104 0 3645 j agricol j vie 1 29011130104 1 0 3645 I agncol. A j  vie J 1 0

PROCADt
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