Nota informativd
la proiectul hotdrtrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere,
ihi*borc a destina(iei si schimbul de terenuri

in temeiul prevederilor Legii nr. 24 din 04 martie 2016 pentru modificarea qi completarea
executadi art' 8,9, 10, 15 9i
unor acte legis{ptive, art.7l din codul funciar nr. 828 din25.12.1991,
gi completdrile ulterioare.,
71 din Codul tuinciar nr. g28-XII din 25 decembrie 1991, cu modificdrile

privind prelul normativ 9i modul de
*oain"atit. qi completdrile ulterioare, Legii nr.121-XVI- din
vinzare-cumpdrare u pat"int"l ri,
qi
""
04 mai 2007 privind administrarea qi deeatizarea proprietdfii publice, cu modificarile
gt-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate
completdrile ulterioare gi Legii nr.
gi prezintd spre examinare
public6 gi delimitarea lor, Agerilia Retalii Funciare gi Cadastru a elaborat
privire la modul de
de hotdrire a Guvernului pentru aprobarea Regulamentul cu

art.ll,

ii auizareproiectul
iransmiteri,
***-ln schimbare a destinafiei

qi schimbul de terenuri.

celor menlionate, Agenlia Relalii Funciare gi Cadastru, conform Procesuluipublice centrale 9i
verbal din26.04.2016 al gedinfei de lucru, cu specialigtii din cadrul autoritatilor
gi aducerea in concordanld
locale, pe problemele ce 1in de'procedura privind schimbarea destinaliei
schimbare a destinaliei qi
a actelor normative (Regulament rl.ri .u ptirrir. la modul de transmitere,
24.12.2007), prin ordinul nr'
schimbul de terenuri, apiobat prin Hotdrirea Guvemului nr. 1451 din
hotdririi Guvernului pentru
61 din 16.05.2016 a instituit brupul de lucru qi a elaborat proiectul
a destinaliei 9i schimbul de
aprobarea Regulamentul cu privire la modul de iransmitere, schimbare

,""t.xtul

terenuri.
I Dispozil[
Regulamentul elaborat, cuprinde 4 capitole, dupd cum urmeazd; Capitolul
Transmiterea terenurilor proprietate publicd a statului qi a unitSlilor
generale, capitolul
gi a modului de folosin16
administrtiv-teritoriale, capitolul III - Schimbarea categoriei de destinafie
public6 qi 2 anexe la Regulament: Anexa
a terenurilor, capitolul IV-icimnbul terenurilor proprietate
schimbarea
nr. 1 care p..u.d" modul de intocmire gi conlinut rl dotu*lui privind transmiterea'
Anexa m.2 carc prevede modul
categoriei de destinalie qi schimbul terenurilor proprietate publicd;
de tiansmitere, schimbarc adestinafiei qi schimbul de terenuri.
proiectul hot6ririi Guvernuiui pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de
plasat pe pagina oficialS a Agenliei
transmitere, schimbare a destinafiei gi sCnimbul de terenuri este
decizionala - proiecte de
Relafii Funciare qi cadastru: www.arfc.gov.md, in rubrica: Transparenla
acte legislative qi normative.
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