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DECIZIA Proiect
nr. 08/ / /  

din <&. .12.2021

Cu privire iniţierea corectării erorilor comise în cadrul 
atribuirii terenurilor în proprietate privată

în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privată, pe teritoriul UAT Cimişlia au fost 
executate lucrări cadastrale şi de elaborare a proiectelor de organizare a teritoriului, în urma cărora 
au fost eliberate, Titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. La momentul 
transpunerii terenurilor în natură s-au depistat unele erori, care provoacă nemulţumiri din partea 
cetăţenilor şi necesită a fi corectate. în temeiul art. 18 din Legea privind administraţia publică, art. 
55 (41) a Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, precum şi a acordurilor 
semnate de către titularii de drepturi cu privire la efectuarea corectărilor erorilor comise, Consiliul 
orăşănesc Cimişlia, DECIDE:

1. A iniţia corectarea erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privată a 
terenurilor din sectorul cadastral 113, cu următoarele numere cadastrale:

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

3. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar Sergiu ANDRONACHI
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Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. 08/ d f  d in _ 2 ^ . 12.2021

“Cu privire iniţierea corectării erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în
proprietate privată”

în urma erorilor comise la 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 coordonate 
aplicat în Republica Moldova, erori ce ţin de micşorarea sau majorarea suprafeţelor din contul 
terenurilor învecinate 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 de 

către Societatea Comercială SRL DUCATES GRUP, cât şi a persoanelor fizice. 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 amplasarea în 
grafică după sistemului de cordonate 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 
regimului proproetăţii funciare Galina DULGHER

2


