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DECIZIA №  1/12  
 

 

" Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar  

la situația din  01 ianuarie 2022” 

 
          Examinând materialele "Cadastrului Funciar" a unității administrativ-teritoriale Telenești, la 

data de 01 ianuarie 2022 întocmite de către specialistul în reglementarea regimului funciar din cadrul 

primăriei oraşului Teleneşti dl. Zară Mihail, prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 24 din 11 

ianuarie 1995 "pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului 

funciar" întru îndeplinirea Legii nr. 764-XV din 27.12.20oi "privind organizarea administrativ-

teritorială a republici Moldova", având în vedere avizul  pozitiv al Comisiei de specialitate pe 

problemele agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din __ martie 2022, Consiliul orăşenesc 

Teleneşti  

D E C I D E :  
 

1. Se aproba "Cadastrul Funciar" general a unității administrativ-teritoriale Teleneşti, cu suprafața 

de 4693,40 ha.  

2. Se aprobă suprafețele după categoriile de terenuri (conform Codului funciar art. 2), în hotarele 

unitații administrativ-teritoriale 3973,62 ha 

 I . Terenuri cu destinație agricolă: 3195, 52 ha inclusiv:  

- Arabil: 2038,20 ha  

- Plantații multianuale 2 5930 ha  

- Pășuni 772,02 ha  

- Finețe  0 ha 

- Alte terenuri: 126,0 ha  

II. Terenurile satelor, orașelor, municipiilor: 535,18 ha  

III. Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații 

speciale: 31,05 ha.  

IV. Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activității creative, ternurilor 

de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și altor zone ha 48,6 ha  

V. Terenurile fondului silvic: 68,47 ha  

VI. Terenurile fondului apelor: 94,80 ha  

VII. Terenurile fondului de rezervă: 1073,90 ha.  

3. Primarul oraşului Teleneşti va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.  

 

 

 
 

 

Preşedinte de şedinţă                            __________________ 

Secretar al Consiliului                                                          Nicolae NASTAS 



Nota informativă    
 

 

" Cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar  

la data 01 ianuarie 2022” 

 
          Examinând materialele "Cadastrului Funciar" a unității administrativ-teritoriale Telenești, la 

data de 01 ianuarie 2022 întocmite de către specialistul în reglementarea regimului funciar din cadrul 

primăriei oraşului Teleneşti dl. Zară Mihail, prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 24 din 11 

ianuarie 1995 "pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului 

funciar" întru îndeplinirea Legii nr. 764-XV din 27.12.20oi "privind organizarea administrativ-

teritorială a republici Moldova",  

S E  P R O P U N E :  
 

4. De a aproba "Cadastrul Funciar" general a unității administrativ-teritoriale Teleneşti, cu 

suprafața de 4693,40 ha.  

5. De a aprobă suprafețele după categoriile de terenuri (conform Codului funciar art. 2), în hotarele 

unitații administrativ-teritoriale 3973,62 ha 

 I . Terenuri cu destinație agricolă: 3195,52 ha inclusiv:  

- Arabil: 2038,20 ha  

- Plantații multianuale 2 5930 ha  

- Pășuni 772,02 ha  

- Finețe  0 ha 

- Alte terenuri: 126,0 ha  

II. Terenurile satelor, orașelor, municipiilor: 535,18 ha  

III. Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații 

speciale: 31,05 ha.  

IV. Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activității creative, ternurilor 

de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și altor zone ha 48,6 ha  

V. Terenurile fondului silvic: 68,47 ha  

VI. Terenurile fondului apelor: 94,80 ha  

VII. Terenurile fondului de rezervă: 1073,90 ha.  

 

 
 

 

Specialist al Primăriei                                                                 Mihail Zară 

 


