Nota informativd la proiectul hotdririi Guvernului
,,Cu privire la stabilirea perimetrului intravilunului
or. HtnceSti, raionul HtnceSti',

Dosarul cadastral cu privire la stabilirea hotarului intravilanului localitdlii or. Hinceqti,
r-nul Hinc"fii u fost intocmit de cdtre Institutul de Proiectdri pentru Organizarea Teritoriului,
la solicitarea autoritalii publice locale, in conformitate cu Legea Cadastrului bunurilor
imobile Nr.I543-XIII din 25 februarie 1998 si Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al
unitdfilor administrativ-teritoriale qi a strdzilor din localitdfile de pe teritoriul Republicii
Moldova, aprobat prin Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1518 din l7 decembrie
2003 qi in conformitate cu Metodologia de stabilire a hotarelor UAT qi a hotarelor
intravilanului localitlfii aprobata prin ordinul AgenJiei Relafii Funciare $i Cadastru nr. 20 din
27.0r.2012
In cadrul lucrdrilor pregdtitoare au fost examinate urm[toarele materiale:
- planul cadastral al UAT Hinceqti;
- materialele stabilirii hotarelor UAT (precedente);
- planqele topografice orto-foto;

-

informa{ia grafica din baza de date (grafica) a cadastrului, cu totalitatea bunurilor
imobile formate gi inregistrate:

-

informafia privind baza legislative referitoare

la

indeplinirea lucririlor

nominalizate;
Analizdnd materialele enumerate mai sus, pentru determinarea corecta a liniei de hotar
a intravilanului, s-a determinat gi s-a stabilit prealabil linia de hotar a intravilanului oraqului
care pe curAnd a fost vectorizata gi apoi intocmita harta prealabila de lucru la scara 1:7000.
Dupd acordarea hdrfii preliminare de lucru cu indicarea hotarelor gi efectuarea

modif,rcdrilor respective in harta digitala, s-a vectorizat qi s-a format harta frnala, cu
rcprezentarea liniei de hotar a intravilanului localitAlii $i s-a calculat suprafafa totala a
intravilanului, pentru fiecare lot in parte, inclusiv: lotul nr. I cu suprafala de 1225,5268 ha,
lotul nr. 2 cu suprafa\a de 46,6998 ha, iar suprafala totala a intravilanului constituie
1212,2266 ha, cu 339,9066 ha mai mult fafd de suprafala totala a intravilanului care
constituia 932,32ha.
Dupd adoptarea Deciziei consiliului or[genesc Hincegti cu privire la stabilirea
hotarelor intravilanului localitSlii materialele cadastrale au fost prezentate Consiliului
raional, care au fost aprobate prin decizianr.04124 din22.09.2015
Actul de stabilire a hotarului intravilanului localitalii cu descrierea hotarelor, planul
final de stabilire a hotarului intravilanului localitdlii cu suprafala totala sunt acordate de c6tre
primarul oragului Hinceqti, qeful serviciului relafii funciare $i cadastru al consiliului raional,
arhitectul qef al raionului Hincegti.
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