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DECIZIE 

Din                        2020                                                            nr. __20___ 

 

Cu privire la iniţierea înregistrării primare masive 
 

       În temeiul art.14 alin.(1) din Legea nr.436/2006 ”Privind administraţia publică locală” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările şi completările 
ulterioare; art.55, art. 551 din Legea nr.1543/1998 ”Cadastrului bunurilor imobile” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1998, nr.44 -46, art.318), cu modificările şi completările ulterioare; Legea 
nr.29/2018 ”Privind delimitarea proprietății publice”, hotărârii Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 despre 
unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, Consiliul local, DECIDE: 

 

1. Se acceptă inițierea înregistrării primare masive pe teritoriul  or. Florești. 

2. În termen de 3 luni de la aprobarea prezentei decizii, Primarul va: 

1) semna cu Agenția Servicii Publice acordul de colaborare în vederea înregistrării primare 

masive a bunurilor imobile; 

2) organiza: 

a) inventarierea bunurilor imobile și întocmirea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 

unității administrativ teritoriale, în modul stabilit prin hotărârea Guvernului nr. 63 din 

11.02.2019  ; 

b) identificarea și sistematiza informația despre numărul de erori comise în procesul de 

transmitere în proprietate a terenurilor și completarea formularul privind numărul de erori și 

natura lor; 

3) prezintă Agenției Servicii Publice materialele specificate la aliniatul 2) a prezentului punct 

pentru organizarea licitațiilor privind achiziționarea lucrărilor cadastrale; 

4) înștiința cetățenii, prin afișare în locuri publice și prin alte mijloace de publicitate, despre 

inițierea înregistrării primare masive pe teritoriul or. Florești. 

Preşedintele şedinţei        

 

Secretar al Consiliului orăşenesc                                                              

 

 

Notă informativă 

          Prin proiectul dat se stabilește modul de instituire, funcționare, atribuțiile și 
drepturile Comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a unităților 
administrativ-teritoriale de nivelul întâi, după apartenență (de stat sau locală) și pe domenii 
(public sau privat) în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, 
inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 80/2019. 
Raportor: Gălușcă D. 

 
 


