Noti informativi
la proiectul Instruc{iunii cu privire la modul

de elaborare 9i conlinutul

documenta{iei cadastrale la formarea bunurilor imobile

Instrucliunea cu privire la modul de elaborare 9i conlinutui documentaliei
elaboratd in
cadastrale la lbrmarea bunurilor imobile, (in continuare Instrucliunea) este
privire la formarea
conformitate cu art. 18 al. 5, a Legii nr.354 -XV din 28.10.2004 cu
de
bunurilor irnobile qi reglementeazd procedura de executare a lucrdrii cadastrale
formare a bunurilor irrobile 9i conlinutul documentaliei cadastrale'

Numele ini{iatorului 9i a autorului, precum qi a participan{ilor la elaborarea
proiectului.
Proiectul ,.instrucliunii cu privire la modul de elaborare 5l con!inutul documentaliei
Direc{ia cadastnr
cadastrale la formarea bunurilor imobile" este elaborat de cdtre
Relalii
bunurilor imobile, in comun cu grupul de lucru instituit prin Ordinul Agenfiei
Funciare gi Cadastru rtr.122 din 29 septembrie 2016 '
Argumentareg necesitiJii de reglementare
cd la momentul
Argumentarea cea mai plauzibil[ a elabordrii acestei Instruc{iuni este
proiectului de formare qi
actual nu existd un cadru normativ de reglementare a elabordrii
conlinutul necesar a documentaliei cadastrale la formarea bunului imobil'
in procesul
Astfel, prin elaborarea Instruc{iunii in cauzd, se va agunge la o claritate
prezentate'
de executare a lucrdrilor de formare, verificare 9i recep{ie a documentelor

Structura proiectului de instrucfiune qi principalele prevederi:
Instrucliunea cuprinde 4 capitole principale

Si

anume:

Capitolut I. Dispozilii generale conline reglementdri privind:
a. Obiectele care Pot fi forrnate;
b. Obiectele care nu Pot fi formate;
c. Iniliatorii lucrdrii de formare;
d. ScoPul formdrii;
e. Executorii lucrdrii de formare
reglementdri privind:
Capitolul II. Cdite de formare a bunurilor imobite conline
Sec{iunea 1. Formarea prin separare;
Sec{iunea 2. Formarea prin divizare;
Secfirrnea 3. Formarea prin comasare;
Sec{iunea 4. Formarea prin combinare;
Sec{iunea 5. Forrnarea prin reparcelare;

Capitolutlll.Procedurgdeformareubunuluiimobilconlinereglementdriprivind

imobile gi anume:
consecutivitatea ac!iunilor la formarea bunurilor
a bunului imobil;
Sec{iunea 1. Depunerea cererii de formare
privind posibilitatea formirii bunului imobil;
Secfiunea 2' Ef-ectuarea studiului
de formare a bunului imobil;
Sec{iunea 3' Elaborarea proiectului
imobil;
;;i;;"" 4. intocmirea planului geometric ale bunului
cadastrale;
5. intocmirea raportului lucrdrii

t..it"n.u

Sec{iunea 6. Recep}ia lucrdrii cadastrale;
Secf

iunea 7. Eliberarea documenta!iei solicitantului.

Capilolul

IV.

Parlicularitdlile

de

formtre a bunurilor imobile confine reglernentari

privind:
Sec{iunea 1. Particularitdlile de forrrare a bunurilor imobile la iniliativa instan{ei de
judecat6, executorului judecdtoresc, organului fiscal;
SecJiunea 2. Particularitdlile forrndrii clddirii, apartamentului, incdperii izolate ce
necesitd lucr[ri pentru care, in conformitate cu legislalia, se cere autorizalie
de construcJie a bunurilor irnobile;
Sec{iunea 3. Particularitdlile divizdrii clSdirii in incdperi izolate, locurilor de parcare,
care au fost inregistrate ca cote-pdrii din inciperea izolat6, pentru care in
conformitate cu legisla{ia, nu se cere autoriza{ie de construclie.
Secfiunea 4. Particularit5lile formdrii bunurilor irnobile prin reparcelare.
Anexe:
Anexa 1.
Anexa la.
Anexa 2.
Anexa 3.
Anexa 4.
Anexa 5.
Anexa 6.
Anexa 7.
Anexa 8.
Anexa 9.

Model
Mo'del
Model
Model
Model
Model
Model
Model

cerere cu privire la formarea bunului imobil
schema de arnplasare a imobilului/terenului
studiu privind posibilitatea forrndrii bunului irnobil

proiect de formare
act de transpunere a hotarelor la formarea bunurilor imobile
plan geometric
decizie cu privire la formarea bunului irnobil
certificat despre rezultatele inspectdrii bunului irnobil
ComponenJa raportului lucrdrii in dependen{d de calea de formare
Semnarea materialelor din raportul lucrdrii cadastrale de formare a bunurilor
imobile

Scopul qi obiectivele

urmlrite prin adoptarea actului normative

Scopul gi obiectivul urmarit prin adoptarea actr-rlui normativ este asigurarea executdrii

lucrdrilor de cdtre to{i executorii lucrdrilor gi imbunltd{irea calitdlii
materialelor. in acest sens, prezenta instruc{iune va avea un caracter obligatoriu pentru

unifbrme

a

toate persoanele fizice qijuridice care efectueazd lucrdri in domeniul dat'

Respectarea transparentrei in procesul decisional
Proiectul Instruc{iunii este transmis spre avizare tuturor instituliilor interesate 9i este
plasat pe pagina web a Agenliei RelaJii Funciare qi cadastru, compartirnentul:
Transparenla tlecizionuld' mapa: Proiecte de acte legislative Si normative'
al Agenliei
Prezenta Instrucliune va fi aprobatd prin ordinul Directorului General
Oficial al Republicii Moldova.
Relatii Funciare gi Cadastru 9i publicatd in M2ni

Director general

Anatolie GHILA$

