
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei 

,,Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului satului Roșcani” 

 

I.     Condițiile care 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 

completării componenței fondului funciar al localității satul Roșcani, categoria II – 

terenurile satelor, orașelor, municipiilor sau perimetrul intravilanului localității.  

În conformitate cu prevederile art. 43 al Codului funciar aprobat prin Legea nr. 828 

XII din 25 decembrie 1991 ,,Perimetru al localității este hotarul intravilanului 

(teritoriului ei) care îl desparte de extravilan. Perimetrul respectiv al localității se 

stabilește prin reglementarea proprietății funciare în conformitate cu planul general și pe 

baza argumentării tehnico-economice a dezvoltării orașului și satului (comunei)”.  

Dat fiind faptul că prin Decizia Consiliului sătesc Roșcani nr. 5/8 din 14 septembrie 

2017 ,,Cu privire la înaintarea spre aprobare a hotarului intravilanului s. Roșcani” a fost 

operată modificarea hotarului intravilanului s. Roșcani și stabilită suprafața de 150,95 ha, 

primăria a prezentat Consiliului raional demersul privind stabilirea și aprobarea 

perimetrului intravilanului satului Roșcani.  

            În conformitate cu art. 9 al Codului funciar de competența Consiliului raional ține 

stabilirea perimetrului intravilanului localității.  

      Primăria a elaborat dosarul cu privire la stabilirea intravilanului localității, care 

conține Actul de stabilire a hotarului intravilanului s. Roșcani, unde detaliat sunt descrise 

toate segmentele și punctele de cotitură, numerele punctelor de cotitură adiacente, forma și 

traseul hotarului intravilanului localității.  

       Drept bază cartografică pentru identificarea și stabilirea segmentului de hotar din 

intravilanul localității reprezintă planul orto-foto imprimat corespunzător la scara 1: 3000.  

 Materialele menționate mai sus au fost elaborate de către Î.S. ,,Cadastru” în temeiul 

art. 15. al.1 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998, Hotărîrii 

Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 ,,Despre crearea Sistemului informațional 



automatizat, Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din 

localitățile de pe teritoriul Moldovei” și în conformitate cu Metodologia de stabilire a 

hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localității, aprobată 

prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 109 din 05 septembrie 2016. 

II.        Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Odată cu stabilirea perimetrului intravilanului localității, acesta apare ca un element 

nou în conținutul documentației cadastrului funciar a autorității publice locale de nivelul 

întîi și dirijează procesele de supraveghere permanentă a modificărilor resurselor funciare 

și a tranzacțiilor funciare în teritoriu. 

III. Fundamentarea economico – financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.     

IV. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact pozitiv în dezvoltarea social-economică a localității. 

V.        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 Transparență decizională, secțiunea Consultări 

publice ale proiectelor.  

           Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

și propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
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