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Delimitarea patrimoniului public. 

Aspecte practice.

Joi, 27 aprilie 2017 

LEGISLAŢIA

Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor;

Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991;

Codul silvic nr. 887-XIII din 21.06.1996;

Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor 

şi bazinelor de apă;

Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor protejate de stat;

Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;

Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova;

Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

alte acte legislative şi normative.

Delimitarea patrimoniului public – aspecte practice
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- aprobă Programul de stat de delimitare a terenurilor 
proprietate publică și propune Parlamentului proiecte 
de legi privind finanțarea acestora;

- aprobă listele bunurilor proprietate publică a statului 
după apartenență și pe domenii; 

Guvernul Republici Moldova
Autorităţile  APC
Agenţia Proprietăţii Publice (APP)

Autorităţile APL de nivelul I şi II

- realizarea politicii statului în domeniul delimitării propriet;
- întocmirea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 

statului din administrare/gestiune și coordonarea lor cu 
UAT pe al căror teritoriu administrativ sunt amplasate;

- prezentarea listelor generalizate spre aprobare Guvernului;
- asigurarea înregistrării bunurilor imobile  proprietate 

publică a statului;

- coordonează şi asigură procesul de delimitare a 
terenurilor proprietate de STAT şi proprietate a UAT;

- asigură executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor
proprietate publică a statului;

- elaborează şi propune Guvernului spre aprobare
proiecte de acte normative în domeniul vizat;

- întocmirea listelor bunurilor imobile proprietate publică 
locală, coordonarea lor cu autorităţile administraţiei 
publice locale de celălalt nivel, cu autoritățile 
administrației publice centrale interesate;

- asigurarea înregistrării bunurilor imobile  proprietate 
publică locală.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC)
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Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică

includ următoarele etape:

- lucrări pregătitoare;

- identificarea terenurilor proprietate publică;

- elaborarea proiectului de formare   a  terenurilor proprietate publică; 

- întocmirea dosarului tehnic a lucrărilor cadastrale în cadrul delimitării terenurilor 

proprietate publică;

- recepţia  materialelor cadastrale de către OCT;

- înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică în registrul 

bunurilor imobile; 

- perfectarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după caz; 

- înregistrarea dreptului de folosinţa (gestiunea economică) asupra terenurilor proprietate 

publică în registrul bunurilor imobile, după caz.
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Lucrările pregătitoare 

pentru delimitarea terenurilor pp  sunt utilizate următoarele materiale cartografice:

informaţia grafică sistematizată din BD  ţinută de Î.S. „Cadastru,” materialele evidienţei cantitative şi calitative a terenurilor, anii 

1995 – 1997, din arhiva Î.S. IPOT
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Materialele delimitării terenurilor proprietate publică, îndeplinite de 

către Î.S. “IPOT”, în perioada anilor 2002 – 2003

2007 Ortophoto RM scara 1:5000,

2011 Ortophoto RM scara 1:2000, 

2014  Ortophoto, mun Chisinau scara 1:1000

2016 Ortophoto RM la scara 1:2000,
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Materialele amenajării silvice
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Proiectul de formare

a terenurilor proprietate publica  

amplasate în UAT Pervomaiscoe, raionul Hîncești

în limita sectorului cadastral 5356108

N contur Cod Cadastral Suprafața Domeniul

proprietății

Nota

106 53561080063 1.4712 public înregistat

107 53561080089 0.1734 public înregistat

64 5356108 0.1643 privat format

66 5356108 0.1858 public format

89 5356108 0.0407 public format

177 53561080090 0.2082 public identificat

90 53561080043 0.4334 public înregistat
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PROCES-VERBAL

cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a Statului,

administrate / gestionate de 

Ministerul Mediului al Republicii Moldova  
(denumirea autorităţii împuternicite de administrare / gestionare) 

amplasate în UAT Pervomaiscoe, r – ul Hînceşti 
 (denumirea UAT, raionul, UTA Găgăuzia) 

 din “  „                        2016 
 

satul (oraşul)  Pervomaiscoe 
     (denumirea localităţii) 

 

1. În conformitate cu Legea nr. 91 – XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi 

delimitarea lor, comisia de delimitare a terenurilor proprietate publică a Statului  în componenţa: 

Primarul satului (comunei, oraşului) Pervomaiscoe  V. Maxim 

  (denumirea)  (numele, prenumele) 

Specialistul pentru reglementarea regimului funciar al primăriei  

Pervomaiscoe  N. Boghi 
(denumirea)  (numele, prenumele) 

Şeful serviciului relaţii funciare şi cadastru al Consiliului raional 

Hînceşti  V. Rachiu 
(denumirea)  (numele, prenumele) 

Reprezentanul responsabil al autorităţii administraţiei publice centrale 

Ministerul Mediului 
(denumirea autorităţii publice centrale) 

Ministru  V. Munteanu 
(funcţia,numele, prenumele) 

Reprezentantul responsabil al titularului dreptului de folosinţă a terenului 

          Director general al Agenţiei “Moldsilva”                              I. Cebanu 
(denumirea întreprinderii, instituţiei,etc) 

Director interimar al Î.S. Întreprinderea pentru silvicultură „Hînceşti-Silva”             R. Ursu             
(funcţia,numele, prenumele) 

Reprezentantul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 

 
(funcţia, numele, prenumele) 

Inginerul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare                          I. Mihailov 
(funcţia, numele, prenumele) 

Reprezentantul Î.S. “Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” 

inginer organizarea teritoriului V. Slidenco 

(funcţia,numele, prenumele) 

a efectuat lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publică a Statului din domeniul public şi 

privat, care se află în administrarea / gestiunea 

Ministerului Mediului 
(denumirea autorităţii publice centrale) 

şi ca rezultat pe proiectul de formare a terenurilor proprietate publică a Statului  

au fost identificate şi formate 7 terenuri cu suprafaţa totală 151,2884 ha, inclusiv: 
 

a) din domeniul public 7 terenuri, cu suprafaţa totală 151,2884 ha, în sectorul cadastral: 

5356101 nr.6 – 117,7095 ha; 5356102 nr.7 – 0,8292 ha; 5356102 nr.8 – 0,8304 ha;   
(se indică numărul sectorului cadastral, numărul conferit bunului imobil şi suprafaţa) 

5356103 nr.16 – 2,8376 ha; 5356107 nr.17 – 3,4815 ha; 5356107 nr.18 – 11,6346 ha;  

5356106 nr.19 – 13,9656 ha.  

 

 

b) din domeniul privat --- terenuri, cu suprafaţa totală --- ha, în sectorul cadastral: 

 
(se indică numărul sectorului cadastral, numărul conferit bunului imobil şi suprafaţa) 

 

 

 

  
conform Listei terenurilor proprietate publică a Statului (se anexează). 

2. Obiecţiile şi propunerile la delimitarea terenurilor 

 

 

 

 

 

 

 
3. Prezentul Proces-Verbal se legalizează prin semnăturile membrilor comisiei de delimitare şi se 

autentifică cu ştampila 

                                            V. Maxim 

                                            N. Boghi 

                                            V. Rachiu 

                                            V. Munteanu 

                                            I. Cebanu 

                                            R. Ursu 

                                            I. Mihailov 

                                            V. Slidenco 

                                             
(semnătura)  (numele, prenumele) 

(semnătura)  (numele, prenumele)  
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Lista terenurilor proprietate publică a statului
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Planul Geometric

Aprobat prin decizia Consiliului sătesc Pervomaiscoe, r-ul Hîncești 

nr.    din 

a terenurilor proprietate publica

amplasate pe teritoriul UAT Pervomaiscoe, 

raionul Hîncești,

în limita sectorului cadastral 5356108

Numar

Cadastral

Suprafața Destinația Modul de

folosință

Domeniul

proprietății

53561080042 0.0051 II pentru construcții public

53561080043 0.4334 II pentru construcții public

53561080044 0.3654 II amenajat public

53561080063 1.4712 II pentru construcții public

53561080089 0.1734 II pentru construcții public

53561080090 0.2082 II pentru construcții public
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Hotarele terenurilor poprietate publică a statului 

gestionat de Î.S. Întreprinderea pentru 

Silvicultură “Hînceşti-Silva” a Agenției Moldsilva 

(Ministerul Mediului)

Hotarele terenurilor din planului cadastral al 

teritoriului

Suprapuneri virtuale  :  

Întreprinderea pentru Silvicultură “Hînceşti-

Silva” cu terenurile proprietate privată pe 

teritoriul UAT Logănești r-ul Hîncești

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură

“Hînceşti-Silva” 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură

“Hînceşti-Silva” 



Page 13Joi, 27 aprilie 2017 Delimitarea patrimoniului public – aspecte practice

hotarul terenului proprietate publică a 

statului gestionate de către

Î.S. Rezervația Naturală "CODRII"

zona de litigiu

suprapuneri reale:
Î.S. Rezervația Naturală "CODRII„

com. Lozova r-ul Strășeni
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Hotarele terenurile agricole 

proprietate publică a statului 

gestionat de Î.S. „Stațiunea 

Tehnologico – Experementală Codrul” 

(în procesul de insolvabilitate)

Hotarele terenurilor din planului 

cadastral al teritoriului

suprapuneri reale

IP "Institutul Ştiinţifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare" 

or. Codru mun. Chișinău

Î.S. „Stațiunea Tehnologico – Experementală Codrul”
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Hotarele terenurile agricole 

proprietate publică a statului 

gestionat de S.A. "Moldtelecom"

Hotarele terenurilor din planului 

cadastral al teritoriului

Suprapuneri reale 

S.A. "Moldtelecom„ UAT 

Crasnoarmeiscoe r-ul Hîncești
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Încălcarea prevederilor Legii Nr. 668 din  23.11.1995 pentru

aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate

agriculturii rămîn în proprietatea statului în procesul 

privatizării masive 

Institutul Naţional al Viei şi Vinului:

Centrul experimental "Sud-Nistrean",

comuna Popeasca, raionul Ştefan Vodă – 40 ha

Materialele evidenţei cantitative şi calitative din anul 1997 
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Materialele delimitării terenurilor proprietate publică, 

în perioada anilor 2002 – 2003

zona de litigiu
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Acaparări ilicite a terenurilor pp a 

Statului gestionate de Agenţia „Apele

Moldovei” (fondul apelor): Lacul de 

acumulare Ghidighici, or.Vatra

mun.Chișinău

terenurile proprietate publică a statului, 

gestionate de Agenția “Apele Moldovei” 

conform materialelor de delimitarea

terenurilor proprietate publică în perioada 

anilor 2002 – 2003

lacului de acumulare Ghidighici

zona de litigiu

terenurile proprietate publică a UAT Vatra 

mun. Chișinău înregistrat
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UTA Pervomaiscoe r-ul Hîncești

Cadastrului

Funciar

anul

01.01.2010

(ha)

Cadastrului

Funciar

anul

01.01.2016

(ha)

Delimitarea

terenurilor

proprietate

publică anul 2016

(ha)

Suprafața UAT 1517.33 1518.91 1518.91

Terenuri proprietate publica a statului 182.98 182.08 181.66

Terenurile proprietate publica a 

unitatilor administrativ-teritoriale
352.30 354.20

321.21 nivel I

12.42 nivel II

total 333.63

Terenurile aflate in proprietate privata 982.05 982.63 1003,62
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UTA Carpineni r-ul Hîncești

Cadastrului

Funciar

anul

01.01.2010

(ha)

Cadastrului

Funciar

anul

01.01.2016

(ha)

Delimitarea

terenurilor

proprietate

publică anul 2015 

(ha)

Suprafața UAT 13613.75 13618.94 13618.94

Terenuri proprietate publica a statului 2319.25 2278.39 2281.11

Terenurile proprietate publica a 

unitatilor administrativ-teritoriale
2636.61 2607.63

2418.32 nivel I

37.73 nivel II

total 2456.05

Terenurile aflate in proprietate privata 8657.89 8732.92 8881,78
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executate – 12 raioane

date generale

Denumirea r-

ului

UAT

Criuleni 25

Chișinău 14

Basarabeasca 7

Dubăsari 11

Donduşeni 22

Edineț 32

Soroca 35

Telenești 31

Taraclia 31

Ocnița 21

Orhei 38

Rezina 25

Cimişlia 23

în lucru – 1 raion

scanate şi georeferenţiate –

întreg teritoriu al R.M.

plan 2017 – 4 raione

SI «Registrul Solurile Republicii Moldova»

Joi, 27 aprilie 2017 
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Geoportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Geoportal: soluri.md

acces privat prin autorizare

http://soluri.md/
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Geoportal: soluri.md

Bumbata

Tohatin

Tohatin lot2

Sipoteni

Tohatin_125

Tohatin_128

http://soluri.md/
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Procedura 

înregistrării/actualizării 

obiectului „Profil de sol”

on-line 

Procedura 

înregistrării/actualizării 

obiectului „SolulHorizont”

on-line 

Geportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Geoportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Geoportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Geoportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Geportal: soluri.md

http://soluri.md/
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Î. S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"

MD 2070, mun. Chişinău, sec.Centru, str. Ialoveni, 100b

T  +373 22 723575; 723635

F  +373 22 723627

E-mail: info@ipot.md

www.ipot.md

Autor

Cristina Nicolaescu - Director


