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MD 3532, s. Ivancea, raionul Orhei,  http://ivancea.md 

PROIECT 

DECIZIE Nr.  

din   ____________ 2021 

 

Cu privire la modificarea categoriei  de destinaţie a unui teren  

Proprietate  publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea 

 

În conformitate cu prevederile art., art.10, 36 (a), 71, 73 al Codului funciar nr. 828/1991cu 

modificările şi completările ulterioare,  art. 14, alin. 2, lit. e) al Legii privind Administraţia 

publică locală  nr 436/2006, pct. 3, 26, 29, 34 (2) al Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin  Hotărîre Guvernului R M 

nr. 1170/2016, poiectul Evacuarea şi epurarea apelor uzare din s. Ivancea, raionul Orhei nr. 

14/2014, efectuat de SRL FLUXPROIECT, Materialile  investigaţiilor pedologice în scopul 

apricierii notei de bonitate, executate de IPOT, Act cu privire la modificarea categoriei de 

destinaţie a terenului din 31. 12. 2020, aviz sanitar nr. 74 privind repartizarea lotului de pămînt 

pentru construcţie din 23. 10. 2020, aviz de mediu la schimbarea destinaţiei nr. 13-11/138 din 23. 

12. 2020 eliberat de Agenţia de Mediu, răspuns Agenţiei de supraveghere Tehnică nr. 2-1041/20 

din 04. 11. 2020, răspuns  Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect”  nr. 06. -

163 din 06.11.2020,  consiliul comunal Ivancea DECIDE:  

1. Se modifică categoria de destinaţii a 0, 0691ha de teren cu nr. cadastral 64402050382 cu 

destinaţie agricolă, modul de folosinţă agricol – păşuni pure, proprietate publică domeniul 

public al unităţii administrativ teritoriale Ivancea, raionul Orhei, cu trecerea în categorea 

teren pentru construcţii, suprafaţa de 0, 0691ha, nr. cadastral 64402050382  proprietate 

publică domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Ivancea, raionul Orhei. 

2. Prezenta decizia serveşte drept temei pentru înregistrarea înscrierilor în Registrul bunurilor 

imobile la Agenţia Serviciilor Publice Departamentul Cadastru. 

3. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru înregistrarea bunului imobil se determună din contul 

alocaţiilor bugetare planificate în anul 2020 din contul  «Servicii neatrebuite altor aliniate» 

222990. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale și poate fi atacată în judecătoria Orhei în termen de 30 de zile de la comunicare. 

5. Controlul executării prezentei decizii revine  primarului comunei Ivancea dl Boris 

OCHIȘOR.  

 
Primar                                                                                                        Boris OCHIȘOR  

Viceprimar                                                                                            Liliana DOLGHIERU 

Contabil-şef                                                                                        

Vizat: Secretar al consiliului comunal Ivancea                                          Nadejda COVALI 

 

 

Elaborat: 

Specialist principal                                                                                 Denis COVALI 

               023543249 

 

  

http://ivancea.md/deciziile-consiliului/


Notă informativă 

 

La proiectul deciziei  

Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii 

administrativ teritorială Ivancea 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului – specialist 

principal pentru reglementarea regimului funciar Covali Denis;   

Coordonat cu primarul – dl B. Ochişor.  

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite – 

construcţia staţiei de epurare  în s. Ivancea. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene - nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi – În conformitate cu art. 

10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/ 2018, art., art.10, 36 (a), 71, 

73 al Codului funciar nr. 828/1991cu modificările şi completările ulterioare,  art. 14, alin. 2, lit. 

e) al Legii privind Administraţia publică locală  nr 436/2006, pct. 3, 26, 29, 34 (2) al 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri 

aprobat prin  Hotărîre Guvernului R M nr. 1170/2016,  luînd în considerație poiectul Evacuarea 

şi epurarea apelor uzare din s. Ivancea, raionul Orhei nr. 14/2014, efectuat de SRL 

FLUXPROIECT, Decizia consiliului local Ivancea Nr. 3/3 din   23 iulie 2020 Cu privire la 

delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială 

Ivancea necesar în ineres local pentru construcţia staţiei de epurare,  nr. cadastral 64402050382, 

suprafaţa de 0, 0691ha, cu destinaţia agricolă, domeniul public proprietate publică a uniţăţii 

administrativ teritorială Ivancea, amplasat în extravilanul s. Ivancea, comunei Ivancea, r-nul 

Orhei, Materialile  investigaţiilor pedologice în scopul apricierii notei de bonitate , executate de 

IPOT, Act cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenului din 31. 12. 2020, aviz 

sanitar nr. 74 privind repartizarea lotului de pămînt pentru construcţie din 23. 10. 2020, aviz de 

mediu la schimbarea destinaţiei nr. 13-11/138 din 23. 12. 2020 eliberat de Agenţia de Mediu, 

răspuns Agenţiei de supraveghere Tehnică nr. 2-1041/20 din 04. 11. 2020, răspuns  Institutului 

Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect”  nr. 06. -163 din 06.11.2020  . 

5.Fundamentarea economico-financiară - Realizarea proiectului de decizie dat implică cheltuieli 

pentru înregistrarea/modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile a Serviciului 

Cadastral Teritorial Orhei privind bunul imobil menționat, ce se determină din contul alocațiilor 

bugetare planificate în anul 2020 pentru lucrările ce țin de activitatea serviciului cadastral.   

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – nu este cazul 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului – Proiectul dat este supus consultărilor publice, 

fiind plasat pe pagina web a primăriei la compartimentul http://ivancea.md/category/consultari-

publice/ al Consiliului comunal Ivancea la 10. 09. 2020. 

8. Constatările expertizei anticorupție – nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate - nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice - nu este cazul. 

11. Constatările altor expertize - nu au fost efectuate 

 

Primar                                                                   Boris OCHIŞOR 

 
S 

 

 


