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DECIZIE nr. 1 / 10  
 

din  28  martie   2018                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar”  

      la situaţia din 01.01.2018 ’’ 

 

În temeiul art. 14 p. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 

10 alin. 5 al Codului Funciar şi Hotărîrea Guvernului RM nr. 24 din 11.01.1995 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar” şi 

informaţiei prezentată de specialistul ( pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare ) , 

avizul Comisiei pentru agricultură și  amenajarea teritoriului Consiliul local,  

                                                                  DECIDE: 

1. Se ia act de informația  prezentată de specialistul Primăriei Grozești   privind fondul funciar şi 

specificarea lui pe categorii de terenuri, deţinători, tipuri de proprietate şi modul de folosinţă, 

conform  Formelor :   1- funciar, 2- funciar, 3- funciar și anexele lor, cu suprafaţa totală,  după 

cum urmează:  

Nr. Denumirea categoriilor de terenuri Suprafaţa pe 

categorii, 

ha 

 

Diferenţa 

01.01.17 01.01.18 

I Terenurile cu destinaţie agricolă, din care : 

❖ terenuri proprietate publică a statului  

❖ terenuri proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale  

1521,69 

0,30  

242,2 

1521,69 

0,30  

242,2 

-  
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2. Specialistul va prezenta cadastrul funciar la situaţia 01.01.2018  Serviciului Relaţii  

     Funciare şi Cadastru, pînă la data de 10.12.2018.  

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie  primarului Crîșmaru Silvia ,   

 

      AU VOTAT:  Pro  -   ,   Contra -     , Abţinuţi – 

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

❖ terenuri proprietate privată 1279,19 1279,19 

II Terenurile localităţilor 194,19 194,19 - 

III Terenurile destinate industriei,  ş.a.  23,39 23,39 - 

IV Terenurile destinate protecţiei naturii - - - 

V Terenurile fondului silvic 414,57 429,1 +14,53 

VI Terenurile fondului apelor 100,17 100,17 - 

VII Terenurile fondului de rezervă 140,79 126,26 - 14,53 

VIII Total terenuri 2394,8 2394,8 0 


