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Noti informativi
la proiectul Instruc{iunii cu privire la modul de elaborare si con{inutul documentatiei
cadastrale la formarea bunurilor imotrile

lnstrucliunea cu privire la rrodul de elaborare Qi conlinutul documentatiei
cadastrale la lbrmarea bunurilor imobile, (in continuare Instrucliunea) este elaborali in
confbrmitate cu art. 18 aI.5, Legii 354 XV din 28.10.2004 cu privire la fbrmarea
bunurilor imobile $i reglementeazd procedura de executare a lucrdrii cadastrale de
formare a bunurilor imobile gi continutul documentaliei cadastrale.

Numele initiatorului gi a autorului, precum gi a participan{ilor la elaborarea
proiectului.
Proiectul ,,Instrucliunii cu privire la modul de elaborare qi conlinutul docurnentafiei
cadastrale la fonnarea bunurilor irnobile" este elaborat in conforn-ritate cu Ordinul
Agen{iei Rela{ii Funciare qi Cadastru nr. 122 din 29 septembrie 2016, de cdtre Direc{ia
cadastrul bunurilor imobile, in comun cu grupul de lucru instituit.
Argumentarea necesiti{ii de reglementare
Argumentarea cea mai plauzibild a clabordrii acestei Instrucliuni este cI la r.norrcntul
actual nu existd un cadru normativ de reglementare a elabordrii proiectului de fbnnare qi
continutul necesar a documentaliei cadastrale la formarea bunului imobil.
Astfel. prin elaborarea Instruc{iunii cu privire ia modul de elabolare ;i confinutul
documentaliei cadastrale la fbrmarea bunurilor imobile, se doreqte o transparenla $i o
claritate in procesul de executare a lncrarilor de formare, precum gi la verificarea gi
recep{ia documentelor prezentate pentru recep[ie.

Structura proiectului de instrucfiune gi principalele prevederi:
Instrucliunea cuprinde 4 capitole

princip

e Si

anume:

Capitolul I. Dispozilii generale conline reglementdri privind:
a. Obiectele care pot fi formate;
b. Obiectele care nu pot fi formate;
c. Iniliatorii lucrdrii de fbrmare;
d. Scopul forrnarii:
e. Executorii lucrdrii de formare
Capitotut II. Condiliite de formare s bunurilor imobile sint descrise condiliile principale
care trebue respectate la exeorttarea lucrdrilor de formare'
Capitotut

III.

Cdile

de

privind:
formnre u bunurilor imobile conline regletnentdri

l.

Formarea prin separare;
SecJiunea 2. Forurarea prin divizare;
Sectiunea 3. Formarea prin comasare;
Sec{iunea 4. [iorrnarea prin combinare;

Sec{iunea

Secllunea 5,

I-

ot

tnarea prin rcparcellre:

reglementari privirld

de formare q banulul lm.ohll oonline
imobile qi anume:
consecutivitatea acliunilor la formarea burturilor
privind posibilitatea formdrii bunului imobil;
Sec{iunea 1. Etectuarea studiului

Capitolul

IV. Procedurtl

Secfiunea 2. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil;
Secfiunea 3. intocmirea planului geometric ale bunului imobil gi emiterea deciziei de
formare;
Sec{iunea 4. intocmirea raportului lucrdrii cadastrale;
Secfiunea 5. Receplia lucrdrii cadastrale;
Sec{iunea 6. Eliberarea documentaliei solicitantului;

Capitolul

V,

privind:
Secfiunea

l. ParticularitAtile de forrnare a bunurilor imobile

Particularitdlile de formare a bunurilor imobile conline reglementdri

la iniliativa instanlei de
judecatd, executorului judecdtoresc, organului fiscal;
Secfiunea 2. Particularitdtile formArii clddirii, apartamentului, incdperii izolate,
concomitenl cu executarea lucrdrii cadastrale curente la nivel de clddire sau

incaperi izolate.
Secfiunea 3. Particularitdtile divizdrii clddirii in incdperi izolate, locurilor de parcare,
care au fost inregistrate ca cote-pdr{i din incdperea izolat6;
Sectiunea 4. ParticularitdJile formdrii bunurilor irnobile prin reparcelare.

scopul standardizdrii unor tipuri de docurnente elaborate in cadrul lui:rirrii
cadastrale de formare, la InstrucJiune se anexeazd un gir de anexe, precurn qi modul de

in

completare a acestora.

Anexa 1. Model cerere cu privire la formarea bunului imobil
Anexa 2. Model studiu privind posibilitatea formdrii bunului imobil
Anexa 3. Model proiect de formare
Anexa 4. Model act de de stabilire a hotarelor (la formarea bunurilor imobile)
Anexa 5. Model plan geometric a bunului imobil
Anexa 6. Model decizie cu privire la formarea bunului imobil
Anexa 7. Model certificat despre rezultatele inspectdrii bunului irrobil
Anexa 8. Componen{a rapoftului lucrdrii in dependenld de calea de formare
Anexa 9. Responsabilii pentru semnarea rnaterialelor din raportul lucrdrii
Anexa 10. Model Notd exPlicativd
Anexa 11. Model Notd de constatare a divergenlelor
Anexa 12. Model Act de constatare la reparcelare
Anexa 13. Model Decizii consiliu privind formarea prin reparcelare
Anexa 14. Model Extras din decizia consiliului
Scopul gi obiectivele urmirite prin adoptarea actului normativ
executarii
Scopul gi obiectivul urmdrit prin adoptarea actului normativ este asigurarea

uniforme

a

lucrarilor de cdtre to{i executorii lucrdrilor 9i imbunitd{irea calitdlii

pentru
acest sens, prezenta instrucliune va avea un caracter obligatoriu
in domeniul dat'
toate persoanele fizice qi juridice care efeclteazd lucrdri

materialelor.

in

Respectarea transparen{ei in procesul decizional
web
Proipctul Instructiunii este plasat pe pagina
.

Cadastru, compartimentut
legislative $i normative"'

a Agen{iei Relatii Functare

..tran,pa.enla decizional6'', directoriul

..Proiecte

de

st

acte

Proiectul Instrucliunii a fost coordonat cu urmdtoarele autoritdli: Ministerul
Dezvoltarii
Economiei, Ministerul Agriculturii 9i Industriei Alimentare, Ministerul
din
Regionale ;i construc{iilor, GALM, Uniunea Geodezilor Ei Inginerilor cadastrali
din Moldova'
Moldova, Universitatea Tehnica din Moldov4 Universitate a Agrard de Stat
al Agenfiei
Prezenta Instrucliune este aprobata prin ordinul Directorului General
al Republicii
Rela{ii Funciare gi cadastru Ei urmeazd a fi publicati in Monitorul oficial
Moldova.

Director general
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