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DECIZIE
Nr. 5/17 din 25 octombrie 2022
Cu privire la aprobarea planului geometric 
actualizat al terenului proprietate privată

Avînd în vedere cererea  (reprezentat de ), 
actul de stabilire a hotarelor cu planului geometric din 17.03.2021, elaborat de SCT 
Chişinău nr.l, in temeiul Legii 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, Legii 
1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, 
Ordinul 70 din 04.08.2017 al ARFC privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la 
executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, Ordinul 25 din 25.02.2015 al 
ARFC privind aprobarea devierii suprafeţei terenului reieşind din suprafaţa 
acestuia, HG nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 
corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, Legeii 
354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, art. 18 din Legea nr. 100/2017 
cu privire la actele normative, art. 14, alin. (1), (2), lit. b), din Legea nr.436/2006 
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se aprobă planul geometric actualizat al terenului situat mun. Chişinău, s. 
Ghidighici, str. ., nr. cadastral , mod de folosinţă „

” proprietate privată a , cu suprafaţa totală de  
ha, din care  ha constituie surplus de teren.

2. Se acceptă vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de  ha la preţul 
normativ al pămîntului, conform Legii nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul 
de vînzare-cumpărare a pămîntului proprietarului de teren dl Bolgari Alexandru, din 
motiv că surplusul de teren nu poate format ca bun imobil desinestătător, conform 
prevederilor Legii 354/2004 privind formarea bunurilor imobile.

3. Se împuterniceşte primarul satului Ghidighici, dl Durbală Victor, de a încheia 
contractul de vînzare-cumpărare a surplusului de teren în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

4. Prezenta decizie va fi prezentată Agenţiei Servicii Publice, Departamentul 
Cadastru pentru operarea modificărilor în Registrul Bunurilor Imobile.

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

6. Controlul asupra îndeplinirii p
Urbanism si dezvoltare rurală.
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