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privind activitatea Serviciul Relafii Funciare gi Cadastru
din cadrul Consiliului raional Cahul in anul2018
Serviciul Relatii Funciare qi Cadastru din cadrul Consiliului raional Cahul (in
continuare Serviciu) in perioada 01.01.2018 - 31.I2.20I8 a avut o activitate larg6
privind promovarea politicii gi strategiei statului in domeniul relafii funciare $i
cadasku, denr oltdrii social-economice a teritoriului raionului Cahul.
in aceastd perioadd au fost inregistrate circa 103 demersuri, cereri, petitii,
recursuri cu litigii funciare, propuneri de noi proiecte, acte legislative gi normative gi
altele, care au fost examinate gi hotdrite in comun cu alte subdiviziuni din cadrul
Consiliului raional Cahul ;i primdriile satelor (comunelor) municipiului, precum qi cu
serviciile desconcentrate gi guvemamentale.
Cadastd Funciar este un sistem unitar, de sinestdtdtor qi obligatoriu pentru evidenld
tehnic6, economicd qi juridicd prin care se realizeazd stabilirea, inregistrarea, descrierea gi
watcatea pe hdrfi qi planuri cadastrale a futuror terenurilor de pe teritoriul raionului,
indiferent de destinatia qi tipul lor de proprietate.
Cadastrul funciar asigurl autoritd{ile administra{iei publice centrale gi locale,
intreprinderile, institu{iile, organizaliile interesate gi cetdtenii cu informaJii despre:
- statutuljuridic al terenurilor;
- titularii dreptului de proprietate qi de folosin![ asupra terenului;
, , - parametrii cantitativi qi calitativi ai terenurilor;
- alte date ce caracterizeazd resursele funciare in scopul:impunerii fiscale, folosirii
lor ralionale gi protectiei, reglementdrii relaliilor funciare etc.
Culegerea ,,Cadaskului Funciar la data de I ianuarie 2019" este intocmit in baza
datelor cadastrale funciare similare ale unitd{ilor - administrativ teritoriale de nivelul unu,
ptezentate de specialigtii pentru reglementarea regimului funciar ale primdriilor raionului
:

Cahul.

Raionul Cahul este divizat in37 de primdrii, care includ 55 de localit{i.
in perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018 in cadastrul funciar au fost incluse
modificdrile la suprafe{ele existente pe categorii de terenuri gi de folosin{d, formele de
proprietate, detindtorii funciari, sate (comune), municipiu
S-au luat la evidenJd terenurile noi valorificate cu includerea lor in circuitul agricol,
plantaJiile perene sddite gi defrigate, perdelele forestiere de protecJie etc. Au fost indicate
terenurile irigate gi desecate.

Intru intocmirea Cadastrului Funciar au fost folosite materialele lucrlrilor cadastral
funciare, efectuate cu concursul Institutului de Proiectdri pentru Organizarea Teritoriului,
proiectele de organizarca a teritoriului gospoddriilor Jirdneqti, materialele eviden{ei
modificdrilor curente efectuate de specialiqtii pentru reglementarea regimului funciar ale
primdriilor raionului Cahul.
La 0l ianuarie 2019 suprafala totalLa raionului constituia154529115 ha, inclusiv
terenuri cu destinalie agricolf,:

Categoria

Suprafa(a totali la

oh

01.01.2019

Arabil
2. Pirloagl

82772.56

8174

1325.39

1.31

3. Plantafii multianuale

14709

t4.52

4. Piguni

364.09

0.36

5. Alte terenuri

2099.02

2.07

Total terenuri

10L270.06

100

1.

Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri.
ha

Categoria

Suprafa(a totali

"h

la 01.01.2019
Terenurile cu destinafie agricol5
2. Terenurile satelor. oraselor. municiniilor
3. Terenuri destinate industriei, transporturilor
si cu destinatii speciale
4. Terenurile destinate protec{iei naturii,
ocrotirii sinltitii, activitltii recreative
5. Terenurile fondului silvic
6. Terenurile fondului apelor
7. Terenurile fundului de rezervI
Total terenuri
1.

Abrevieri:
C.A.P.

- cooperativa agricold de produc{ie
S.A. - societate pe acfiuni
G.T. - gospoddrie ldrdneasci
S.R.L. - societate cu rdspundere limitatd
ir
I.I. - intreprindere individuald

I.P. . intovlr[gire pomicolS
L.P. - loturi pomicole.

101270.06

65.s4

8918.08
2327.41

5.77

1r2.26

0.07

18503.52

11.97

1.51

4286.51

2.77

191r131

t2.37

154529,15

100

Tot odat[ pe paxcursul anului 2015-2018 sau indeplinit lucrdrile cu privire la
amenajarea fondului Silvic ,,Manta-V" qi ,,Silva-Sud" s fost prezentat numai partea
textuald ftrd prezentarca probei grafice. Dupd prezentarea probei grafice se vor
corecta si s-a perfecta in planul de distribuire a comunelor, satelor, municipiului,

'
'

I

corectdrile respective.
La alcdtuirea culegerii ,,Cadastrul Funciar al raionului Cahul la datade 0l .01.2019,,
qi-au dat concursul specialiqtii
- Nicolae Basarab $eful Serviciului Rela{ii Funciare qi Cadastru al Consiliului
raional Cahul;
- Ion Armanu - Specialist superior;
- Specialigtii pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primdriilor satelor
(comunelor), oragului din raionul Cahul

-

Din terenurile cu destina{ie agricoli majoritatea suprafelelor sint ocupate de
terenuri arabile - 77258 ha, cu livezi - Ig24 ha, cu vii -1480 2 ha gi altele. La aceste
terenuri nu se aplicd mdsuri pentru ridicarea fertilitdlii solului ceea ce poate aduce la
istovirea pdmintului, in majoitatea gospoddriilor Jdrdnegti cu suprafelele mici nu se
folosesc tehnologii noi de prelucrare gi nu se face osalomentul culturilor agricole.
Hotdrirea acestor probleme pentru ridicarea productivitdtii pdmintului se poate ajunge
numai prin consolidarea terenurilor.

Prin darea in arendd se prelucreazd 3000 ha din proprietatea privatd qi 700 ha
din fondul de rezervd a primdriilor.
Serviciul a contribuit Ia organizarea gi indeplinirea unor mdsuri de protec(ie a
solurilor de eroziune, deteriorate, formarea r?pilor gi stoparea alunecdrilor de teren.
Aceste mdsuri sint transmiterea terenurilor nefavorabile pentru agriculturd in arendd
intreprinderilor silvice de stat pentru impddurire.
Fondul apelor in raion constituie in total 4286,5 ha, inclusiv: proprietate a
statului - 509 ha qi proprietate a primdriilor - 3777 ha. Iantn in total 1755 ha,
inclusiv: proprietate a statului - 509 ha, Sint date in arendd iazxicu suprafalatotald,
de 60 ha. DupS cum vedem folosirea apelor este la un nivel scdzut.
A fost efectuate urmdtoarele lucrdri:
s-au intocmit preventiv listele pentru delimitarea terenurilor proprietate
publici a uniteflor administrativ-teritoriale in terenuri din domeniul public qi cel
privat;i transmise Institutului de Proiectdri pentru organizatea Teritoriului.
- Primirea ddrilor de seaml de la 37 de primdrii din raionul Cah-ul, intocmirea
cadastrului funciar gi intdrirea lui.
- Asistarea la gedin{ele de judecatd in legdtur6 cu litigiile funciare gi institufiile
de drept.

- Examinareaa 70 petifiilor cu privire la litigiile funciare.
inregistrarea a 18 bunuri immobile patrimoniului Consiliului Raional Cahul
la Organul Cadastral Teritorial Cahul

-

Monitorizarca implementdrii legislaliei funciare realizarea terenurilor
conform Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind prelul normativ gi modul de
vinzare-cumpdrare a pdmintului, legea privind arenda agriculturd.

ln afard, de obiectele susnumite, s-au selectat gi atribuit terenuri in folosin{d
temporard pentru proiectarea qi construirea a gazoductelor qi a apeductelor in 6

'

localitdlilor raionului Cahul
Multe: terenuri au fost selectate qi atribuite prin frnzarc sau arendd pentru
proiectarea gi construirea obiectivelor social-economi"e de nivel local: case de locuit
individuale, case de locuit cu mai multe nivele in municipiul Cahul; obiective
comerciale, stafii de deservire a automobilelor cu spdldtorii auto, stalii de alimentare
cu produse petroliere, etc.

Totodatd s-a contribuit la indeplinirea documentelor de legalizare afolosirii gi
exploatdrii a 6 cariere de nisip gi argil5 (lut). Pe anul 20Ig se planificd continuarea
:

acestor lucrdri gi

in alte primdrii care au cariere.
in toate primdriile au fost selectate terenuri pentru amplasarea gunoigtilor
obqtegti, s-au intocmit documentele de atribuire, dar proiectele de folosire gi
exploatare a gunoigtilor incd nu sint indeplinite in multe primdrii din lipsa de finanJe
pentru a pl6ti Institutului de proiectdri.
Serviciul raionului a atras o mare atentie hotdririlor chestiunilor de litigii
funciare (aproximativ 80), care au avut loc intre cetdteni, intre agenti economici gi
cu
primdriile. Majoritatea acestor chestiuni au fost hotdrite prin propuneri gi consultalii,
iar unele din ele au fost hotdrite la instanle de judecatd.
Pentru instruirea specialigtilor din domeniu al primdriilor sa organizat 4
seminare, o datd in 3 luni unde sa citit lec{ii in domeniul legislatiei funciare,
scopul

Serviciului, despre impozitare, procedurile de intocmire

a

actelor normative
intocmirea gi ap6rarea ddrilor de seamd funciare gi altele.
in anul 2018 Serviciul a particip at la petrecerea a 60 de licitafii funciare in
primdriile satelor (comunelor) municipiului din raionul Cahul, unde sa realizat
terenuri din fondul de rezervd proprietate publicd din domeniul privat al primdriilor.
in
urma rcalizdrilor banii sau acumulatlabugetele locale de nivelul unu.
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