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          REPUBLICA MOLDOVA 

                     RAIONUL STRĂŞENI 

CONSILIUL  COMUNAL  LOZOVA       

                                                     Proiect  de   DECIZIE    

                                             Nr. 15  din  21.10.2021 

,, Cu privire la inițierea înregistrării primare masive  ,,  
 

 În   conformitate   cu  art.14, alin.(1)  al   Legii  nr.  436-XVI  din  28.12.2006   privind  

administraţia  publică  locală,cu modificărilr și completările ulterioare,art.55,art.55.1 din 

Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 cu modificările și completările 

ulterioare,Legea nr.29 din 05.04 .2018 privind delimitarea proprietășii publice,Hotărîrii 

Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 despre unelemăsuri privind crearea cadastrului bunurilor 

imobile,art.18,art.32 al Legii 100/2017 privind actele normative.      avînd  avizul _____ al  

Comisiei   Consultative  de  Specialitate , Consiliul  Comunal  Lozova    DECIDE:                                                                                                                                            

1.Se acceptă inițierea înregistrării primare masive pe teritoriul comunei Lozova r.Strășeni.  

2. Se stabilește  ca hotarele terenurilor din extravilan(grădini vor fi determinate conform posesiei de 

fapt a terenurilor; 

3.În termen de 3 luni de la apobarea prezentei decizii,Primarul va; 

-semna cu Agenția Servicii Publice acordul de colaborare ăn vederea înregistrării primare masive a 

bunurilor imobile; 

-determina,în comun cu serviciul raional de arhitectură pe materialele cartografice existente,parametrii 

cailor de comunicații din intravilanul localității, care rămăn în proprietate publică; 

-organiza întocmirea listei titularilor de drepturi asupra loturilor de lăngă casă și grădini în baza  

înscrierilor în registrul cadastral al deținătorilor de teren,registrul de evidență a gospodăriilor și a 

informației din registrul bunurilor imobile deținute de organele cadastrale; 

întocmirea,în baza materialelor grafice exăstente (ortofotoplan,planul cadastral) shemele de amplasare  

a terenurilor. 

-Inventarierea bunurilor imobile și ăntocmirea listelor bunurilor inobile proprietate publică a UAT,în 

modul stabilit prin Hotărîrea guvernului nr.63 din 11.02.2019; 

-identificarea,sistematizarea informației despre numărul  de erori comiseăn procesul de transmitere în 

proprietate aterenurilor și completarea formularului privind numărul de erori și natura lor. 

-prezentarea  către Agenția Servicii Publice a materialelor specificate la aliniatul 3, pentru organizarea 

licitațiilor cadastrale. 

-Înștiințarea  cetățenilor,prin afișare în locuri publice,prin rețelile de socializare, platforma oamenilor 

s.lozova despre inițierea înregistrării primare masive a s.Stejareni și Lozova ; 

 4.Controlul   executării   prezentei  Decizii   se  pune  în  sarcina primarului Lilian Botnaru ; 

 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor     

    locale.  

                Au votat  :  PENTRU –   ;  CONTRA – ;  ABȚINERI – . 

      PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                                           

      CONTRASEMNAT:  

      SECRETARR AL CONSILIULUI                         Batereanu  Elena 
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                                          NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

 La proiectul de  Decizie  nr. 15  din  21.10.2021  ,, Cu privire la inițierea 

înregistrării primare masive  ,,  

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Specialist în  domeniul RRF – Dna Grosu Elena 

2 .Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului și finalitățile urmărite  

În   conformitate   cu  art.14, alin.(1)  al   Legii  nr.  436-XVI  din  28.12.2006   privind  

administraţia  publică  locală,cu modificărilr și completările ulterioare,art.55,art.55.1 din Legea 

cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 cu modificările și completările ulterioare,Legea 

nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietășii publice,Hotărîrii Guvernului nr.1030 din 

12.10.1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile 

           

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

  Cu privire la inițierea   lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.”Legea 

nr. 29 art.16 din 05.04.2018 pricind delimitarea proprietății publice. 

4 .Modul  de  încorporare  a  actului  în  cadrul  normative   în  vigoare 

    Proiectul  se   încorporeaza  în   sistemul  actelor   normative  în  vigoare.  

5. Avizarea  şi  consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional,   proiectul  a  fost  plasat  pe  panoul  informativ     

din  incinta   primăriei. 

6  Constatările   expertizei  juridice 

Proiectul  deciziei   este  în  concordanţă  cu   prevederile Legii  nr.  436-XVI  din  

28.12.2006   privind  administraţia  publică  locală,  Proiectul  deciziei   se  prezintă  

comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare   şi   propunerii   consiliului  local  

pentru  examinare şi  adoptare  în  şedinţă. 

 

 

    Specialist  RRF                                                                              Grosu  Elena 
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