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DECIZIE
Nr. 5/13 din 25 octombrie 2022

Cu privire la schimbarea modului de folosinţă 
a terenului agricol proprietate privată

Ca urmare a examinării cererii cet. , în conformitate cu pct. 34-37 a 
Hotărîrii Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, art. 36, 73 din 
Codului Funciar nr. 828/1991, pct. 122 din Instrucţiunea cu privire la înregistrarea 
bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor aprobată de Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru nr. 112 din 22.06.2005, conform anexiei Ordinului nr. 17 din 19.05.2021 cu 
privire la aprobarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinaţie şi 
folosinţă a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu 
privire la actele normative, art. 14, alin. (l)-(2), al Legii R. Moldova privind 
administraţia publică locală, nr. 436/2006, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se acceptă schimbarea modului de folosinţă al terenului cu numărul cadastral 
, cu suprafaţa de  ha, amplasat în s. Ghidighici, mun. 

Chişinău, proprietate privată a cet. , în vederea construirii unui 
.

2. Se obligă proprietarul terenului să folosească terenul în strictă conformitate cu 
prezenta decizie.

3. Se obligă prorietarul terenului să obţină actele permisive conform Legii nr. 163 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie anterior începerii 
lucrărilor de construire. ;

4. Se recomandă proprietarului terenului de a prezenta decizie la Î.P. Agenţiei 
Servicii Publice pentru îndosariere în dosarul cadastral al terenului.

5. Primarul satului Ghidighici, dl Victor Durbală va asigura efectuarea modificărilor 
necesare în registrul cadastral al primăriei.

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei 
Urbanism şi dezvoltare rurală.
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