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Cu privire la corectarea unor erori din cadastru. 

    

Pornind de la faptul că în procesul realizării în raion în anul 2013, de către Î.S. „Institutul de 

Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, a programului de delimitare a terenurilor proprietate 

publică sectoarele de teren aferente instituțiilor medico-sanitare publice „Spitalul raional Hîncești”, 

nr. cadastral 5301204730 și „Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă”, nr. cadastral 5359210112, au fost 

delimitate, având ca motiv aflarea anumitor construcții în gestiunea diferitor entități publice, în două 

și, respectiv, trei parcele și înscrise ulterior în Registrul bunurilor imobile, iar bunurile imobiliare 

situate pe terenurile nou-formate rămân să fie înscrise, în mod greșit, ca obiecte amplasate pe 

terenurile inițiale, în temeiul dispozițiilor art. 504 alin. (1), art. 505 alin. (1) din Codul Civil, art. 20 

alin. (1), art. 38 alin. (2) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile și în 

conformitate cu dispoziţiile alin.(2) art.43 şi alin.(1) art.46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE: 

     

1. Se constată ca fiind veridice afirmațiile că: 

a) construcția identificată prin numărul cadastral 5301204.730.07 este amplasată pe sectorul de 

teren înregistrat sub numărul cadastral 5301204.1368; 

b) construcțiile înscrise sub numerele cadastrale de identificare 5359210.112.03, 5359210.112.04, 

5359210.112.07, 5359210.112.08 și 5359210.112.09 sunt situate pe sectorul de teren identificat 

sub numărul cadastral 5359210.220; 

c) construcțiile înscrise sub numerele cadastrale de identificare 5359210.112.01, 5359210.112.02, 

5359210.112.05, 5359210.112.06 și 5359210.112.10 sunt situate pe sectorul de teren identificat 

sub numărul cadastral 5359210.220 . 

2. Se propune Serviciului cadastral teritorial Hîncești al I.P. „Agenția Servicii Publice” să rectifice 

înscrisurile din Registrul bunurilor imobile în raport cu construcțiile enumerate, ținînd cont de 

dosarele cadastrale întocmite ca urmare a delimitării terenurilor proprietate publică și să radieze 

înscrisurile din cadastru cu referire la bunul imobil identificat prin numărul cadastral 5359210112.  

3. Se pune în seamă dlui RACHIU Victor, șeful Serviciului relații funciare și cadastru, să prezinte, 

în modul stabilit, actul administrativ în cauză subdiviziunii teritoriale a I.P. „Agenția Servicii 

Publice” pentru corectarea erorilor din cadastru.. 

4. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional vizate (IMSP „Spitalul raional Hîncești”; IMSP 

„Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă”; I.P. „Centrul maternal „PROFEMINA” din Hîncești”; I.P. 

„Azilul pentru persoane vârstnice și cu dizabilități”) vor întreprinde acțiunile necesare în vederea 

legiferării folosirii bunurilor imobile și înregistrării la cadastru a drepturilor reale de care 

beneficiază.  

5. Controlul executării deciziei date se pune în seamă dnei PATRAȘCU Vera, vicepreședintele 

raionului.  

 

  Preşedintele şedinţei                                                                             Alexandru MEGHEREA 

       Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                       Elena MORARU TOMA    
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