
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL FĂLEŞTI 
CONSILIUL COMUNAL 
CHETRIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI CHETRIŞ

MD- 5917 satul Chetriş. raionul Făleşti, 
Cod fiscal 1007601002 i 19 
Tel./ Fax 0-(259)-51 -9 -  11 
Telefon mobil 061 176 749 
Email: primariaehetris@niail.ru

DECIZIE 
s. Chetriş

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ФЭЛЕШТСКИЙ PA HON 
КОМ M У Н АЛ 1> И Ы Й СО ВЕТ 
КЕТРИШ
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ КЕТРИШ

МД-5917 село Кетрмш . Фэлештскмй район, 
фискальный код 1007601002119 
тел/ факс 0-(259)-51 - 9 -  11 
мобильный телефон 061 176 749

10 decembrie 2019 Nr. 6/14

Cu privire la aprobarea „ Cadastrului Funciar ” la data de 01 ianuarie 2020 .

Examinînd materialele prezentate de specialistul primăriei , Ivan Rotari cu priivire 
la „ Cadastrul Funciar ” la situaţia de la 01 ianuarie 2020 în conformitate Hotărîrea 
Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul 
documentaţiei cadastrului funciar nr. 24 din 11 ianuarie 1995 şi întru îndeplinirea 
prevederilor Legii privind organizarea administrativ- teritorială a Republicii 
Moldova nr. 764 -  XV din 27 decembrie 2001 , articolului 14(3) din Legea privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi avizul comisiei 
consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :

1. Se aprobă „ Cadastrul Funciar ” -  general al primăriei comunei Chetriş la data de 
01 ianuarie 2020 cu suprafaţa totală de 1844,37 ha : inclusiv arabil - 810 ha, 
plantaţii multi anuale - 40 ha , păşuni -213,33 ha .

2. Se aprobă suprafeţele în hotarele unităţii administrativ teritoriale Chetriş după 
categoriile de terenuri ( conform Codului Funciar art.2 ) :

• Terenuri cu destinaţie agricolă - 850 ha,
• Terenul satelor , oraşelor , municipiilor -152,19 ha ,
• Terenurile destinate industriei, transportului , telecomunicaţiilor şi cu

alte destinaţii speciale - 10,07 ha,
• Terenurile fondului silvic - 462,9 ha,
• Terenurile fondului apelor - 66,07 ha ,
• Terenurile fondului de rezervă -  303,14 ha .

3. Controlul executării prezenţei decizii se pune pe seama primarului comunei , D-na 
Zinaida Diaconu .
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