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                                                                                                           PROIECT                                                                          
 

DECIZIE nr. 5 / 5 
 

din  07   decembrie  2018                                                                                  s. Grozești 
 

Cu privre la aprobarea 

« Cadastrului Funciar» 

  conform  situației la 01.01.2019 

 

     În temeiul art. 19 ( 3 )  al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală,  Art. 2, Art. 10 și Art.  86 din  Codul  Funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 

ianuarie 1995 ,, Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației 

cadastrului funciar” cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă a specialistului 

primăriei , și în  scopul  eficientizării monitoringului  fondului  funciar,  ținînd cont de  avizul 

comisiei pentru agricultură , consiliul local  Grozești, 

                                                                      DECIDE: 

 

1. Se aprobă “Cadastrul Funciar”  al satului  Grozești  conform  situației la  01.01.2019  cu 

suprafața totală   de  2394,80  ha. 

2. Se aprobă suprafețele după categoriile de terenuri  în hotarele unității administrativ -

teritoriale  Grozești :                      

I.  Terenuri cu destinație agricolă: 1521,69 ha., inclusiv: 

arabil: 983,54 ha. 

plantații multianuale: 282,95 ha. 

pășuni: 241,17 ha. 

fînețe :  0 ha. 

alte terenuri: 14,03 ha. 

II.    Terenurile satului:  194,19  ha. 

          III. Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu 
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                         alte destinaţii  speciale :  23,39 ha 

IV.             Terenurile destinate  ocrotirii naturii : 0 ha. 

V.                Terenurile fondului silvic:  429,10 ha. 

VI.             Terenurile fondului apelor:  100,17 ha. 

VII.          Terenurile fondului de rezervă: 126,26 ha. 

3. Specialistul Savin  Iustin Specialistul va prezenta cadastrul funciar la situaţia 01.01.2019  

Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru  pînă la data de 10.01.2019.  

4. Controlul  executării  prezentei  Decizii  se   atribuie  primarului  Crîșmaru  Silvia . 

 

Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei  : 

 

1 . Nota  informativă a   specialistului primăriei  Grozesti. 

 

 

 AU VOTAT : Pentru –   ,  Contra –  ,  Abţinuţi –  

 

 

Autor : 

Specialist                                             Savin Iustin 

                                                              Tel : (0264 - 43) 6-68, Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


