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RAP O RT
privind activitatea Serviciul Rela{ii Funciare 9i Cadastru

din cadrul consiliului raional cahul in anul 2019
:

Serviciul Rela{ii Funciare gi Cadastru din cadrul Consiliului raional Cahul (in

continuare Serviciu) in perioada 01.01 .2019 - 3I.L2.2019 a avut o activitate larg[

privind promovarea politicii qi strategiei statului in domeniul relalii funciare $i

cadasff[, dezvoltdrii social-economice a teritoriului raionului Ca]rul.

: in aceastd perioadd au fost inregistrate circa 184 demersuri, cereii, petilii,'

recursgri cu litigii funciare, propuneri de noi proiecte, acte legislative gi normative 9i

altele, care au fost examinate gi hotdrite in comun cu alte subdiviziuni din cadrul

Consiliului raional Cahul qi primdriile satelor (comunelor) municipiului, precum 9i cu

servioiile desconcentrate qi guvernamentale.

Cadastrul Funciar este un sistem unitar, de sinestltdtor gi obligatoriu pentru evidenJl

tehnicd, economicd gi juridicd prin care se rcalizeaza stabilirea, inregistrarea, descrierea 9i

marcarea pe hdrfi gi planuri cadastrale a tuturor terenurilor de pe teritoriul raionului,

indiferent de destinaJia qi tipul lor de proprietate

Cadastrul funciar asigurd autorititile administratiei publice centrale 9i locale,

intreprinderile,instifutii1e,otganiza!ii1einteresate9icet5!eniicuinforma!iidespre:
. statutul juridic al terenurilor;

- parametrii cantitativi gi calitativi ai terenurilor; i :

Culegerea ,,Cadastrului Funciar la data de 1 ianuarie 2020" este intocmit in baza

datelor cadastrale funciare similare ale unitdlilor - administrativ teritoriale de nivelul unu,

prezettate de specialiqtii pentru reglementarea regimului funciar' ale primdriilor raionului

Cahul.

.RaionulCahulestedivizatin37deprimdrii,careinclud55delocalitd{i.

modificirile la suprafetele existente pe categorii de terenuri gi de folosinld, formele de

proprietate, defin[torii funciari, sate (comune), municipiu
'S-au luat la evidenfd terenurile noi valorificate cu includerea lor in circuitul agricol,

plantatiile perene s[dite gi defrigate, perdelele forestiere de protecfie etc. Au fost indicate

terenurile irigate gi desecate.



intru intocmirea cadastrului Funciar au fost folosite materialele lucrdrilor cadastral

funciare, efectuate cu concursur Instituturui de proiectari pentru organ\zarea Teritoriului,

proie"tei" de organizarea a teritoriului gospodlriilor !6r[negti, materialele evidentei

modific[rilor curente efectuate de specialiqtii pentru reglementarea regimului funciar ale

primdriilor raionului Cahul.

La 01 ianuarie 2020 suprafala totald a raionului constituia154529115 ha, inclusiv

terenuri cu destinalie agricol[:

Categoria Suprafafa totali la
01.01.2019

Vo

L. Arabil 83782.68 82.72

2. Pirloagl 876 0.86

3. Plantafii multianuale 14158 13.98

4. Piguni 364.60 0.36

5. Alte terenuri 2t11.54 2.08

Total terenuri L0r293.48 100

Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri.

Abrevieri:

C.A.P.
S.A.
G.T.
S.R.L.
I.I.
I.P.
L.P.

* cooperativa agricold de produclie

- societate pe actiuni
- gospoddrie tdrdneascd

- societate cu rdspundere limitatd
- intreprindere individuald
- intovdrdgire pomicol6

- loturi pomicole.

ha

Categoria Suprafafa totalil

la 01..01.2019

o/"

1. Terenurile cu destina{ie agricoli 101293.48 65.56

2. Terenurile satelor, ora$elor, municipiilor 8899.89 5.76

3. Terenuri destinate industriei, transporturilor
si cu destinatii speciale

2323.75 1.50

4. Terenurile destinate protecfiei naturiit
ocrotirii sinltitii, activitdtii recreative

Itz.26 0.07

5. Terenurile fondului silvic 18503.52 11.97

6. Terenurile fondului apelor 4277.63 2.77

7. Terenurile fundului de rezervii 19118.62 12.37

Total terenuri 154529,15 100



Tot odati pe parcursul anului 20L5-2019 sau indeplinit lucrdrile cu privire la,

amenajarea fondului Silvic ,,Manta-V" qi ,,Silva-Sud" s fost prezentat numai partea

textual5 ftrd prezentarea probei grafice. Dupi prezentarea probei grafice se vor

corecta si s-a perfecta in planul de distribuire a comunelor, satelor, municipiului,

corectdrile respective.

La alcdtuirea culegerii ,,Cadastrul Funciar al raionului Cahul la data de 01.01.2020"

gi-au dat concursul specialigtii
- Nicolae Basarab - $eful Serviciului Relalii Funciare qi Cadastru al Consiliului

raional Cahul;

- Ion Armanu - Specialist superior;

- Specialigtii pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primariilor satelor

(comunelor), oragului din raionul Cahul

Din terenurile cu destinafie agricold majoritatea suprafefelor sint ocupate de

terenuri arabile - 83782.68 ha, cu livezi - 1723 ha, cu vii -11929 ha gi altele, La
aceste terenuri nu se aplicd misuri pentru ridicarea fertilitdtii solului ceea ce poate

aduce la istovirea pdmintului, in majoritatea gospodiriilor ldrineqti cu suprafe{ele mici

nu se ,folosesc tehnologii noi de prelucrare qi nu se face osalomentul culturilor

agricole. Hotdrirea acestor probleme pentru ridicarea productivitdlii penfntului se

poate ajunge numai prin consoli dareaterenurilor.

ha din,fondul de rezewda primdriilor.
Serviciul a contribuit la orgarizarea gi indeplinirea unor mdsuri de protecfie a

solurilor de eroziune, deteriorate, formarea ripilor 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 4277 ha, inclusiv: proprietate a

statului - 509 ha gi proprietate a primdriilor - 3768 ha. lazun in total 1.755 ha,
inclusiv: proprietate a statului - 509 ha, Sint date in arendd iaztxi cu suprafala totald

de 60 ha. DupS cum vedem folosirea apelor este la un nivel sc6zut.

A fost efectuate urmdtoarele lucrdri: :

' - s-au' intocmit preventiv listele pentru delimitarea terenurilor proprietate

publicd a unitdtilor administrativ-teritoriale in terenuri din domeniul public Ai cel

privatqitransmiseInstifutuluideProiectdripentruorganizareaTeritoriului.
Primirea ddrilor de seamd de la 37 de primSrii din raionul Cahul, intocmirea

cadastrului funciar gi intdrirea lui.

de drept.
, - Examinareaa 68 petifiilor cu privire la litigiile funciare.
.A

- Inregistrarea a 29 bunuri immobile patrimoniului Consiliului Raional Cahul

la Organul Cadastral Teritorial Cahul: ' r - Monitorizarea implementdrii legislaliei funciare realizarea terenurilor,

conform Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind pre(ul normativ qi modul de
vinzare-cumpdrare a pdmintului, legea privind arendaagriculturd. '



in afard de obiectele susnumite, s-au selectat gi atribuit terenuri in folosin{5

temporard pentru proiectarea gi construirea a gazoductelor gi a apeductelor in 6

localitdlilor raionului Cahul
: Multe terenuri au fost selectate qi atribuite prin virv:are sau arend[ pentru
proiectarea qi construirea obiectivelor social-economice de nivel local: case de locuit
individuale, case de locuit cu mai multe nivele in municipiul Cahul; obiective
comerciale, statii de deservire a automobilelor cu spdldtorii auto, sta{ii de alimentare
cu produse petroliere, etc.

Totodatd s-a contribuit la indeplinirea documentelor de legalizare a folosirii gi

exploatdrii a 6 cariere de nisip qi argild (1u0. Pe anul 2020 se planificd continuarea

acestor lucrdri gi in alte primirii care au cariere.

in toate primdriile au fost selectate terenuri pentru amplasarea gunoiptilor,
obgteqti, s-au intocmit documentele de atribuire, dar proiectele de folosire gi

exploatare a gunoigtilor incd nu sint indeplinite in multe primdrii din lipsa de finan{e
pentru apldti Institutului de proiectdri.

Serviciul raionului a atras o mare aten{ie hotdririlor chestiunilor de litigii
funciare (aproximativ 80), care au avut loc intre cetS{eni, intre agen{i economici qi cu
primdriile. Majoritatea acestor chestiuni au fost hotdrite prin propuneri qi consultalii,,
iarrunele din ele au fost hotdrite la instan{e de judecatS. :

Pentru instruirea specialiqtilor din domeniu al primdriilor sa orgarrizat 4'

seminare, o dati in 3 luni unde sa citit leclii in domeniul legisla{iei funciare, scopul,

Serviciului, despre impozitare, procedurile de intocmire a actelor normative,
intocmirea gi apdrarea ddrilor de seamd funciare gi altele.

in *rri 20Ig Serviciul a participat la petrecerea a 45 delicitalii 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
urna realizdrilor banii sau acumulat la bugetele locale de nivelul unu.

$ef Nicolae Basarab

Em. Ion Armanu


