
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                       

DECIZIE nr.   1/ 

din   16  februarie   2018 

 

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului  

Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2018 

 

  În temeiul art. 46 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 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, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

    1. Se aprobă Cadastrul funciar al raionului Strășeni, conform situației de la           

1 ianuarie 2018, în hotarele a 27 de unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi, 

cu suprafața totală de 72908,83 ha, conform anexei. 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 
VIZAT:  
Serviciul juridic                                              I. Malic    
Vicepreședintele raionului                              N. Budu 

Direcția economie, 

construcții și politici 

investiționale                                                         N. Sîrbu 

Serviciul agricultură, relații 

funciare și cadastru din cadrul 

Direcției economie, 

construcții și politici 

investiționale                                                         V. Borș                                             



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie  ,,Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni 

conform situației de la 1 ianuarie 2018”. 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

  Prezentul proiect a fost elaborat de către Serviciul agricultură, relații funciare și 

cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale în scopul 

evidenței funciare a terenurilor unităților administrativ – teritoriale de nivelul întîi și 

reglementării regimului proprietății funciare.  

Cadastrul funciar este întocmit în temeiul art. 9 al Codului funciar al Republicii 

Moldova, aprobat prin Legea nr. 828-XII din 25 decembrie 1991, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede: ,,De competența consiliilor raionale și municipale țin: 

ținerea cadastrului funciar al raionului și municipiului, organizarea reglementării 

regimului proprietății funciare”, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 ,,Privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

conținutul documentației cadastrului funciar”,  cu modificările ulterioare, în baza dărilor de 

seamă prezentate de specialiștii în domeniul implementării politicilor funciare din 

municipiul Strășeni, orașul Bucovăț, satele și comunele din raion. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

      Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni 

conform situației de la 1 ianuarie 2018” conține în anexă Cadastrul funciar al raionului, care 

include datele cu privire la modificările curente care au avut loc în perioada anului 2017 în 

categoriile de terenuri: 

1. Terenurile cu destinație agricolă s-au mărit cu 21,93 ha în rezultatul vînzării-

cumpărării terenurilor publice din fondul de rezervă. Suprafața totală constituie 

31 410,65 ha. 

2. Terenurile satelor, orașelor, municipiilor  s-au micșorat cu 14,00 ha în rezultatul 

concretizării suprafețelor terenurilor aferente obiectelor social-culturale situate în 

teritoriul localităților din raion. Suprafața totală constituie 5734,22 ha.  

3. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații 

speciale s-au mărit cu 77,48 ha în rezultatul corectării suprafeței drumurilor. În 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1468 din  30 decembrie 2016, privind 

aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, au 

fost divizate și corectate suprafețele drumurilor naționale și locale (de interes 

raional). Suprafața totală constituie 1313,70 ha. 



4. Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, 

terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și ale zonelor 

verzi nu au suferit modificări și suprafața lor constituie 74,66 ha. 

5. Terenurile fondului silvic nu au suferit modificări. Suprafața totală a fondului silvic 

constituie 26250,83 ha. 

6. Terenurile fondului apelor nu au fost modificate și suprafața lor constituie 379,88 ha. 

7. Terenurile fondului de rezervă s-au micșorat cu 85,41ha în rezultatul modificărilor 

categoriei I, terenurile cu destinație agricolă  și categoria III, terenurile destinate 

industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale. Suprafața 

totală a fondului de rezervă constituie 7744,89 ha. 

     8.   Suprafața terenurilor repartizate pentru exploatarea carierelor nu a fost modificată. 

         După efectuarea tuturor modificărilor în categoriile de terenuri, suprafața totală a 

raionului constituie 72 908,83 ha. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

IV. 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 pagina web a Consiliului 

raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări 

publice ale proiectelor”. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și 

se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

 

Șef al  Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru 

din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale                  Valeriu  BORȘ                      

     

 

http://www.crstraseni.md/

