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DECIZIA Proiect
nr. 08/

din / ' f . 12.2022

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

în cadrul evaluării masive din perioada anilor 2000-2002, 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 sau depistate mai multe tipuri de erori, 
care necesită a fi corectate.

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, art. 18 alin. (4) lit. c), art. 551 din 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, pct. 54 alin. (1) (4) 
(5), pct. 55 Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în 
proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guverlului nr. 437 din 11.09.2019, examinînd 
cererile cetăţenilor/agenţilor economici cu privire la corectarea erorilor comise în procesul 
atribuirii în proprietate a terenurilor, Consiliul orăşenesc Cimişlia DECIDE:

1. A corecta erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor şi a 
aproba documentele nou elaborate pentru bunurile imobile din or. Cimişlia, după 
cum urmează:

1.1 Teren proprietate private a Băncii Comerciale “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., 
situat în bd. Ştefan cel Mare,17, cu nr. cadastral 2901304353, cu modificarea hotarelor din 
suprafaţa “0,2377 ha” în suprafaţa “0,2184 ha”;

1.2 Teren proprietate privată a cet. _ domiciliat în str. Sf.
. . cu nr. cadastral , cu modificarea hotarelor din suprafaţa “0,1268 ha” în

suprafaţa “0,131 ha”;
2. A revoca titlurile de autentificare adreptului deţinător de teren, pentru bunurile 

imobile-terenuri de pe lângă casă din or. Cimişlia, după cum urmează:
2.1 Eliberat pe numele , cu nr. cadastral . cu suprafaţa 0,1268
ha, situat în str.
2.2 Eliberat pe numele cu nr. cadastral , situat în str. A.

3. A elibera titluri de autentificare a dreptului deţinător de teren pentru bunurile 
imobile din or. Cimişlia, după cum urmează:

3.1 Cet. i a.n. _ , teren de pe lângă casă cu nr.
cadastral . cu suprafaţa 0,131 ha, în str.
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3.2 Cet. i, a .n _________, c.p domiciliat în str.
ter A. Donici,

4. A corecta titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat cet.
a.n c.p elaborat eronat în timpul

evaluării masive, în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, pentru sectorul de pe 
lângă casă cu suprafaţa de 0,0925 ha, situate în str-la. . , nr. cadastral

, la rubrica nume: din ‘ ________________________  în “

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

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al Actelor 
Locale, se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate în termenul de 5 zile de la semnarea 
Deciziei.

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

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

9. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI
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Ion SECARĂ

Notă informativă _____
la Proiectul de Decizie nr. 08/ din 12.2021 

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

în urma procesului evaluării în masă din anul 2002, au fost comise mai multe tipuri de 
erori, şi anume, erori tehnice determinate de schimbarea sistemului de cordonate aplicat în 
Republica Moldova, erori ce ţin de micşorarea sau majorare suprafeţelor din contul terenurilor 
învecinate proprietate privată sau publică care provoacă nemulţumiri din partea proprietarilor de 
terenuri.

Comisele erori au fost şi în cazul, după cum urmeză:
în  pct.1.1 Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., situat în bd. Ştefan 

cel Mare, 17, cu nr. cadastral 2901304353, unde datele din documentaţia cadastrală de 
proprietate şi din registrul de stat nu corespund cu situaţia din natură. Astfel, suprafaţa terenului 
care figurează în contractul de vânzare-cumpărare nr. 2917 din 30.09.1997 şi titlul de 
autentificare, parte componenta a contractului, va fi micşorată cu aproximativ 0,02 ha. Eroarea a 
fost comisă la înstrăinarea terenului din cauza neelaborării lucrării cadastrale pentru teren în
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sistem de coordonate, fiind desenat în titlu figura terenului cu dimensiuni şi indicată suprafaţa 
totală, care la suprapunere pe actuala grafică se extind pe terenul public-trotuarul şi drumul din 
str. Decebal, şi pe teritoriul liceului LT „Ion Creanga", incluzând trotuarul care duce spre 
veceul de pe teritoriul Liceului şi o parte din terenul sportiv. Porţiunile de teren precum au fost 
specificate mai sus, au calitatea de teren public, domeniul public. Aceste terenuri sînt de interes 
local, care satisface necesităţile colectivităţii, potrivit art. 75 (2), (3) Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, această categorie de teren este inalienabilă, 
imprescriptibilă, insesizabilă. Iar în timpul evaluării în masă, în genere a fost înregistrată o 
suprafaţă a terenului mai mică, de două ori, decât în documentaţia de proprietate.

Reeşind din cele specificate supra, indubidabil este că această micşorare este justificată, 
permisivă din punct de vedere al contractului de vânzare-cumpărare supra indicat şi a legislaţiei 
în vigoare.

De menţionat că a fost depus de către reprezentantul legal al Băncii în acest sens, 
suplimentar la cererea de bază, un acord la micşorarea suprafeţei de teren conform măsurătorilor 
actuale efectuate.

/V

In pct. 1.2,2.1,3.1 Cet. proprietarul terenului din str cu
nr. cadastral ! , fiindu-i comise erori la elaborarea graficii terenului. Astfel, grafica
terenulului se suprapune pe terenul statului, fondul silvic, care se învecineză cu acesta. Totodată, 
din motive necunoscute, o suprafaţă de 40 m.p. nu au fost incluse în hotarele terenului 
petiţionarului. Actualmente, în temeiul documentelor iniţiale de atribuire în proprietate şi a 
măsurătorilor, se vor rectifica înscrisurile din registrul bunurilor imobile fiindu-i anulat titlul de 
autentificare a dreptului deţinător de teren şi perfectat unul nou.

In pct. 2.2, 3.2 Cet. pretinsul proprietar a terenului cu nr. cadastral
u suprafaţa 0,06 ha, din str. în timpul evaluării în masă fiind, într-

un fel, deposedat de terenul de pe lîngă casă, prin faptul că eronat a fost înscris în registru de stat 
ca proprietar fratele acestuia cet. 'la moment este decedat), probabil din
motivul că locuia peste câteva case de el.

La cerere, petiţionarul a anexat dovezi precum că terenul i-ar aparţine, şi anume: decizia 
consiliului cu privire la atribuirea terenului cu suprafaţa 0,06 ha, facturile pentru energia 
electrică, gaz, apeduct, avizele de plată pentru impozitul funciar. Totodată, soţia defunctului cet.

cet. , în calitate de moştenitor, a prezentat o declaraţie pe
propria răspundere prin care declară ca nu pretinde la acest sector şi dă acordul la anularea 
titlului de autentificare, sus numit, elaborat greşit pe numele soţului 
(decedat la 04.04.2020).

A

In pct. 4. Cet. ____ „ a.n fiindu-i elaborat eronat în timpul
evaluării în masă, pentru sectorul de pe lângă casă din st-la. titlul de autentificare
nr. cadastral , cu înscriere greşită a numelui, prenumelui şi patronimicului, diferit
decât este scris în actul de identitate.

Prin urmare, în temeiul Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în 
procesul atribuirii în proprietatea terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guverlului nr. 437 din 
11.09.2019, se propune consiliului de a corecta erorile comise pentru bunurile imobile indicate 
în prezentul propiect de decizie, ca ulterior să se efectueze corectările corespunzătoare în 
documentaţia cadastrală, de proprietate şi din registrul de stat.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Ana DURLESCU

3



06 . 1 2 .2 0 2 2 , 1,1:5 0

r Număr cerere: 02/lj-954 din 10.10.2022 ______________________
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nr. C202A05/Pit^~
Consiliului Orăşănesc Cimişlia din 1,0.10.2022

Solicitam Consiliului Orăşănesc Cimişlia, să permită iniţierea lucrărilor de corectare 
a erorii grafice asupra terenului cu nr.caclastral 2901304.353 procurat de către 
BC"MAIB’'S.A. prin contract de vînzare-cumpărare a terenului aferent nr. de înregistrare 
2917 din 30.09.1997, de la U.A.T Primăria or.Cimişlia, unde suprafaţa terenului procurat 
constituie 0,2377 ha~însă grafic, constituie 0,1133 ha.

Actele confirmative se anexează:

. - Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren; 
- Contractul de vînzare-cumparare a terenului aferent 

m\2917 din 30.09.1997.

Vicepreşedintele Comitetului 
de Conducere BC" MA1B’’S.A. Marcel Teleucă

© 1313 i Mjwnm 603 
@  aib<8imalb.md 
'•Q  maihroa

B C 'M O L D O V A  AGROINDBANK* BA 
Btr Constantin TlnaseO /1» mun. Chişinău, Republica Moldova 

Numărul înregistrării de stat - 1 062 600 003 778 
Mărim ea capitalului anciăl * 207 628 800 lei 

Preşedinta al Comlietulul de Conducere -Glorgt Shnghîdze
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maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau 

folosirea acestui act fără autorizarea băncii

9maib
Către
Consiliul Oraşănesc Cimişlia 
Primarul oraşului Cimişlia 
dl Sergiu Andronachi

nr. C 2 0 2 A 0 5 /p 4 iŞ t> 
din 04.11.2022

Acord de actualizare teren

Prin prezenta BC "Moldova-Agroindbank”S.A., proprietarul terenului situat pe adresa or. 
Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.17, nr. cadastral 2901304.353, este de acord cu 
actualizarea şi respectiv modificarea hotarelor de teren conform planului geometric anexat 
prezentului dosar tehnic şi toate modificările făcute în el. Suprafaţa lotului se schimbă din 0,2377 
ha în 0,2184 ha. în contextul celor expuse se conştientizează faptul că schimbările curente sunt 
finale şi nu pot fi
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| Marcel Teleucă, 
Vicepreşedintele Comitetului 
de Conducere al băncii
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Ex. V. Popodneac
tel.: 0 22 303-311,069148911
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0  1313 I /3 73 /22 450 603 
(S) aib@maib.md 
0  rriaib.md

BC "MOLDOVA AGROINDBANK” SA 
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chişinău, Republica Moldovă 

Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778 
Mărimea capitalului social - 207 526 800 le i. 

Preşedinte al Comitetului de Conducere -Giorgi Shaghidze

mailto:aib@maib.md


P L A N U L  G E O M E T R I C

Numărul cadastral 2901304.353

î I

Amplasamentul bunului

JÎJ.3 - numărul cadastral aI  terenului 
01 - numărul cadastral a l clădirii

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil
Numar_cadastral Tipul_bunului Suprafaţa Destinaţia Mod_de_folosinta

2901304.353 Teren 0.2184 ha din intravilan localitati af. obiect, comercial si pr. servicii
2901304.353.01 construcţie 563.4 m.p. Construcţie (construcţie comerciala, presta
2901304.353.02 construcţie 26.9 m.p. Construcţie (cazangerie)
2901304.353.03 construcţie 85.5 m.p. Construcţie (garaj)
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