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DECIZIE nr. 2/7 
din 28.05.2021

C'u privire la delimitarea în mod 
selectiv a terenurilor proprietate publică 
a Consiliului comunal Sărata Veche 
şi aprobarea planurilor geometrice

Examinînd materialele prezentate de GEO CAD CENTRU SRL privind delimitarea în 
mod selectiv a terenurilor proprietate publică a primăriei comunei Sărata Veche, elaborate în 
baza Legei Republicii Moldova nr.29 din 05.04.2018, atr. 6 al. 4 privind terenurile publice şi 
delimitarea lor, şi instrucţiunii respective, art. 14 (1) a Legii nr. 436 -  XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, şi art. 9 a Legiijir.828-XII din 25.12.1991 Codului Funciar,, 
Consiliul comunal Sărata Veche,

1 .Se aprobă materialele de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a 
Consiliului comunal Sărata V’eche, de formare a bunurilor de domeniul „ privat” , modul de 
folosinţă „agricol”, categoria de destinaţie -  agricol şi proiectele imobile, a terenurilor 
proprietate publică, cu nr. cadastrale 4373106333 cu suprafaţa de 1,7064 ha, de formare a 
bunurilor de domeniul „ privat” , modul de folosinţă „agricol”, categoria de destinaţie -  agricol 
şi proiectele imobile, a terenurilor proprietate publică, 4373106298 cu suprafa de 2,5818 ha, de 
formare a bunurilor de domeniul „ privat” , modul de folosinţă „fondul apelor”, categoria de 
destinaţie -  fondul apelor şi proiectele imobile, a terenurilor proprietate publică. 4373106299 
cu suprafaţa de 0,8936 ha.

2. Se aprobă planurile geometrice cu numerele cadastrale: - nr. cadastral 4373106333 cu 
suprafaţa de 1,7064 ha, - nr. cadastral 4373106299 cu suprafaţa de 0,8936 ha, - nr. cadastral 
4373106298 cu suprafaţa de 2,5818 ha,

3. Specialistul , va înregistra bunurile imobile, indicate în pct. 1, la Agenţia 
Servicii Publice, filiala Făleşti, şi va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală, în 
conformitate cu prezenta decizie adoptată.

Decide:

ùiecizii se atribuie primarului Galiţ Maria.

Caras Ghenadie

Golovatic Lilia
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al lucrării cadastrale de delimitare în mod selectiv al 
terenurilor UAT de nivelul I -  

comuna Sărata Veche, raionul Făleşti 
cod cadastral 4373106333 
cod cadastral 4373106298  
cod cadastral 4373106299  

amplasare: rakmu! FSfaeşti, comun« rata-Veche,



N otă  exp licativ ii

1, Denumirea lucrării: Lucrări de delimitare în mod selectiv al terenurilor UATSărata- 
Veche, r-ul Făleşti.

2, Amplasarea bunurilor: r-nulFăleşti, comuna Sărata-Veche, extravilan
3, Solicitantul hicrfirii: Prirn$pa comunei Sânua-Veche.

TemeiuJ executâriï: “Commet tir. 42 din 20 iulie 2020.
- Scojml lucrării: Delimitarea selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT 

Sărata-Veche, r-ul Făleşti.
Baza normativa:
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.
- Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii.
- Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 05 aprilie 2018. 

Hotărârea de Guvern nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică. .

- Hotărârea de Guvern nr. 243 din 24.04.2019 cu privire la aprobarea Cadastrului 
funciar conform situapei la 1 iarjuarie 2019.
Ordinul nr. 70 din 04 august 2017 ARFC despre aprobarea Instrucţiunii cu 
privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren.
Ordinul nr. 32 din 29.02.2016 despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul 
de executare a observaţiilor cu utilizarm sistemului satelitar de navigare globală 
(GNSS). €

4. Documentul ce eonfiri»:ă dreptul asupra terenului şi a construcţiei: Act de 
inventariere şi lista.

5. Metoda de executare a lucrărilor cadastrale în teren: Metoda măsurărilor terestre cu 
ajutorul GPS South S82-Tnr,SI002644I632, in regimul RTK. Sistem de coordonate: 
M oldref 99. {

6. Rezultatul obţinut: 3 b u n u r l^ È Ê Ê ^ 0  (cod cadastral: O"7?, i 06333, 4373106298 şi 
4373106299,) şi delimitate în f l lm B B m aparlenenfă şi domeniu.

7. Alte informaţii relevante:
-  Au fost folosite m aterialelé^ÊÊ ^BÊK grqficà 1997.
-  Au fo st folosite materialele elaborate în anul 2002.
-  Material cartografic utilizat: ffjn j^ Ê Ê jto  2016.
-  Confirmarea Serviciului R e lq p tM ^H fâ b şi Cadastru Consiliul Raional Făleşti.

In g in er  cada*



P roces verbal

cu privire la delim itarea selectivă a bunurilor im obile

proprietate publică de nivelul I a

U A T  S ă ra ta  Veche, ra ionu l F ăleşti

din 07 septem brie 2020 com una Sărata Veche

1. în conform itate cu Legea nr. 29 din 05 aprilie 2018 privind delim itarea

proprietăţii publice, com isia de delimitare a bunului imobil proprietate publică a 

Unităţii A dm inistrativ Teritoriale de nivelul 1, în com ponenţa:

- Primar UA T Sărata
- Specialistul pentru r 

regimului funciar al
- Şeful serviciului rel; 

cadastru al Consiliu

- Agenţia Proprietăţii 
Consultant principal
Direcţia relaţii funciare ş i  bunuri imobile —..................... ........

au efectuat lucrări de delimiteze a terenurilor proprietate pubică a U A T de nivelul

[ Sărata Veche, raioanul Făleşti, şi ca rezultat pe planul de contur au fost

delimitate şi form ate 3 terenuri şi O_construcţie:

1. Din domeniul privat:

a. ........................ . cu suprafaţa de ... ha;

2. Din dom eniul public:
.A : >

a. 4373106333 cu suprafaţa de 1,7064!hăj£ik.

b. 4373106299

c. 4373106298 cu suprafa ţa  de  2 ,5818  ha.

conform Listei terenurilor proprietate publică ( se anexează).

Drept bază cartografică pentru determ inarea hotarelor terenurilor proprietate 

publică au servit m ăsurătorile cu utilajul South S- 82T, a m aterialelor ortofoto, a



m aterialelor cad astra le  a le  delim itării proprietăţii p ub lice  an te rio a re  şi a dosaru lu i 
tehnic al ev iden ţei can tita tiv e  şi calitative a terenurilo r com unei S ărata  V eche 1998.

2. O b iec ţii şi p ropuneri la delim itarea terenurilo r:

3. Procesul -  verba l se legalizează prin sem nătu rile  m em brilo r com isiei de 
delim itare şi se au ten tifică  cu ştam pilă.

P reşed in tele  com isiei 

P rim ar U A T  S ă ra ta  \

M em brii com isiei:

Specialistul pentru *

Şeful serv ic iu lu i reia

C onsultan t p rinc ipal.

A genţia  P roprie tă ţii 

A gen ţia  „A p e le  Mol



" GEOCADCENTRU " SRL

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

Numărul cadastral 4373106.298 Amplasamentul bunului

N

Caractcristicele tehnice ale bunului imobil

Tipul
Bunului

Nr_cadastr*l Suprafaţa Apartenenta Cat_de_Destînatie Mod_de_
Folosinţa

Domeniul Menţiuni

Teren 4373106298 2,5818 lia UAT Sarata 
Veche

Agricol PXţuni pure Public Cod colect 101

Parametrii hotarului vezi verso Ptgùu 1 <Sa 2



" GEOCADCENTRU " SRL

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

Numărul cadastral 4373106.299 , , , , L , .■............... .—---------------- —----------------------  Amplasamentul bunului j

Caracteristicele tehnice ale bunului imobil

Tipul
Banului

Nr_c*d»str»l Suprafaţa Apartenenţa Cat_de_De«tinatie Mod_de_
Folosinţa

Domeniul Menţiuni

Teren 4373106299 03936 ha UAT Sarata 
Veche

Fondul Apleâr Fondul Apelor Public Cod colect 101



" GEOCADCENTRU" SRL

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

n

Caracteristicele tehnice ale bunului imobil

Tipul
Bunului

Nr_cadastral Suprafaţa AparteneiiU CatjJe_Des(inatie Mod_de_
Folosinţa

Domeniul Mentiani

Teren 4373106333 1,7064 ha l!AT Sarata 
Veche

Agricol P lţun i pure Public Cod colect 101

Parametrii hotarului vezi verso Pagine 14fa 2


