
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Mam, 55

teU fax (297) 2-20-5,8 (297)2-20-57 E-mail: consil ipl@basarabeasca.md

DECTZTE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din27 ianuarie 2023 nr. 0l/03

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarc qi
funclionare a serviciului agriculturd, relalii funciare qi cadastru

in temeiul art. 43 alin. (l) lit. q) din Legea nr. 436/2006 privind administralia
publici 1oca15 (MO nr. 32-35/2007 art. I 16), art. 4 alin. (2) din Legea nr. 43512006
privind descentralizarca administrativd (MO nr.29-31/2007 irt.9l), deciziei
Consiliului raional Basarabeasca nr. 01/03 din 04.03.2022 ,,Cu privire la
reorganizarea unor subdiviziuni ale Consiliului raional", av6nd Ia bazd avintl
Comisiei consultativd de specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice,
administra{ie publicd gi drept, consiliul raional Basarabeasca

DECIDE:
1. Se aprobi Regulamentul de organizare qi funcfionare a Serviciului agricultur6,

relalii funciare qi cadastru, conform anexei.
2. Se abrogd:

r decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 04/09 din 14.11.2003 ,,Cu privire
la aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului relalii funiiare Sf
cadastru al Consiliului raional";

r pct. 2 qi anexa nr. 2 din decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 04110 din
10.06.2016 "Cu privire la aprobarea regulamentelor de octivitate ale ynor
subdiviziuni ale Consiliului raional ".

3. Controlul executdrii prezentei decizii va fi exercitat de dl petru Scutari,
vicepreqedintele raionului pe probleme economice.

4. Ptezenta decizie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al Actelor
Locale, urmeazd" a fi adusd la cunoqtinla persoanelor cointeresate, precum qi la
cunoqtinld publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele gedintei
Consiliului raional Basarabeasca,,r,***,y' t(hr"t< Vasile GARABA

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
raional Basarabeasca Gheorghe LIVITCHI
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REGULAMENTUL,i..'J., 
*

de organizare gi funcliona;t" '''
a Serviciului agriculturi, relafii funciare qi cadastru

I. Dispozifii generale
Prezentul Regulament este elaborat in baza prevederilor Legii privind administralia
publucd locald nr. 43612006, Legii cu privire la func{ia publicd qi statutul
funclionarului public nr.158/2008, Legii nr. 15512011 privind aprobarea
Clasificatorului unic aI funcliilor publice qi cuprinde atribuliile Serviciului
agriculturd, relalii funciare qi cadastru (tn continuare-Serviciu) in realizarea
obligaliunilor ce ii revin, prevdzute de legi, hotdrdri de Guvern, decizii ale Consiliului
taional gi alte acte normative.
Serviciul este o subdiviziune structurald, frrd statut de persoand juridicd, din
subordinea Consiliului raional Basarabeasca, abilitatd cu dreptul de a promova
politica de stat in domeniul complexului agro-industrial, relalii funciare qi cadastru.
Pentru indeplinirea sarcinilor, Serviciul colaboreazd qi conlucreazd, cu subdiviziunile
Consiliului raional Basarabeasca, autoritdlile publice locale de nivelul I, agen{i
economici, intreprinderi qi organizatii, indiferent de forma de proprietate qi

organizare, in limitele competenlei sale.

Serviciul iqi desfbgoard activitatea in corespundere cu Constitulia gi legile Republicii
Moldova, decretele Pregedintelui Republicii Moldova, hotdrdrile Parlamentului qi ale
Guvernului Republicii Moldova, autoritelilor publice centrale de resort, deciziile
Consiliului raional, dispoziliile pregedintelui raionului, vicepregedintelui
raionului responsabil de problemele economice qi complexului agro-
industrial, precum gi conform prezentului Regulament.
Serviciul are misiunea de a asigura promovarea qi implementarca politicii agrare qi
funciare a statului in teritoriu.

5.

2.

1. Organizarea
eliberat din

conduce activitatea Serviciului gi poartd rdspundere personalS pentru realizarca
sarcinilor, exercitarea funcliilor atriUuite Serviciului in stricti conformitate cu
obiectivele strategice ale politicii agrare, relalii funciare qi cadastru;
poartd rdspundere disciplinard personalS pentru realizarea sarcinilor gi funcliilor
asumate, pentru utilizarea ra{ionald a mijloacelor bugetare gi bunurilor materiale,
repartizate pentru intre(inerea Serviciului, pentru autenticitatea informaliei utilizate
in activitatea oficial6 a Consiliului raional:

c) poartd rispundere pentru organizarca activitdlii Serviciului in strictd conformitate cu
actele legislative qi normative in vigoare, cu regulamentele, instrucfiunile, deciziile
Consiliului raional, dispoziliile preqedintelui raionului gi celor parvenite de la
Ministerul Agriculturii qi Industriei Alimentare gi alte organe centrale;

2.

a
J.

4.

U. Structura organizatorici qi organizarea activitl{ii Serviciului
Organizarea activitdlii Serviciului este efectuatd de qeful Serviciului desemnat qi

eliberat din funclie de cdtre Consiliul raional Basarabeasca, in bazd,de concurs
desfrgurat in conformitate cu legislalia in vigoare.

$eful Serviciului exercitd urmdtoarele atribulii debazd:
a)

b)



distribuie qi delimit eazd sar cinile intre angajalii Serviciului ;
supravegheazd gi.contribuie la aplicarea prevederilor legislative gi nqry.nativd privilrd
promovarea politicii agrare qi funciare in teritoriu; .;.'.;r';., .,;, t''.
asigurd planificarea gi dezvoltarea eficientd a sectorului agroalimerrtar'qi funciar,
contribuie la asigurarea securitilii aliment are apopulatiei dd teritoriu;
prezintd,, in modul stabilit, spre examinare Consiliutui raional Basarabeasca proiecte
de decizii, programe de dezvoltare agrar|qi funciare;
asigurd elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar,
a instrucliunilor qi regulamentelor de serviciu;
asigurd promovarea agenlilor economici din raion prin intermediul mass-media,
expoziliilor, iarmaroacelor gi prin alte metode;
contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigalie gi serviciului antigrindind;
in lipsa qefului Serviciului funcliile acestuia le indeplinegte rp.lriulirt rl principal al
Serviciului.

Organigrama, statele de personal gi Regulamentul de organizare qi funclionare a
Serviciului se aprobd de Consiliul raional Basarabeasca, la piopunerea presedint.lrri.
Salariatii Serviciului vor activa in conformitate cu fiqa postului, elaboratd in baza
Regulamentului de cdtre qeful Serviciului qi aprobatd de cdtre vicepreqedintele
raionului responsabil de problemele economice, din care sd reztlte sarcinile, func{iile
qi drepturile de serviciu.
Angajarea, eliberarea, suspendarea activitdlii angajalilor Serviciului se efecircazd,
prin dispozilia preqedintelui raionului.

III. Sarcinile Serviciului
Serviciul agriculurd, relalii funciare gi cadastru exercitd urmdtoarele atribulii de

bazd:

-in domeniul agroindustrial
f in comun cu autoritdlile gi structurile intersectoriale contribuie Ia elaborarea qi

realizarea strategiei de dezvoltare social-economicd a raionului, stabilirea suportului
financiar pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare, avdnd scopul creerii unei
economii de piald multisectoriale, capabile sd foloseascd rational resursele locale -materiale, financiare gi umane.

2' Elaborarea mdsurilor intru asigurarea dezvoltdrii economice a unit6lilor teritorial-
administrative, in special in sectorul agro-industrial.

3' Promovarea politicii agrare qi funciare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole
parcelate qi cooperarea proprietarilor individuali in vederea utiliz6rii tehnofigiilor
avansate 9i sporirea productivitdtii. in sectorul agroalimentar gi implemeniarea
proiectelor investi{ionale.

4' Acordarea asistenlei informafionale, metodologice qi tehnologice tuturor
producdtorilor 9i prelucrdtorilor, inclusiv de produclie agricold, 

-proprietarilor
individuali gi organizaliilor obgtegti, populaliei rurale etc.

5.' Elaborarea programelor de dezvoltaie a ramurilor din sectorul agroalimentar,
sintezelor qi prognozelor lunare, trimestriale qi anuale privind sitialia social-
economicd, inclusiv in sectorul agroalimentar al raionului.

6' Asigurarea utilizdrii eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic Aiecologic, conform cerintelor tehnologice de agriculturd durabild, a resurselor naturale
gi tehnogene agricole.

d)
e)

0

s)

h)

i)

i)
k)

a
J.

4.

5.



7.

8.

in domeniul relafii funciare qi cadastru
1. Elaborarea gi promovarea politicii qi strategiei statului in domeniul relaliilor funciare

qi cadastru, denoltdrii social-economice a teritoriului raionului Basarabeasca.
2. Coordonarea activitefii specialiqtilor pentru reglementarea regimului funciar a

primdriilor satelor (comunelor) raionului.
3. Identificarea problemelor prioritare in relaliile funciare, cadastru, evaluarea

terenurilor gi prospecfiunilor tehnice, elaborarea gi promovarea problemelor qi
planurilor ramurale in domeniu.

4. Informarea populaliei despre cerin{ele actelor legislative gi normative in gestionarea
fondului funciar gi reglementarea relaliilor funciare, cadastrului, geodeziei,
cartografiei, topografiei, prospec{iunilor tehnice, cdt qi proteclia terenurilor.

5. Prezentarea cdtre Agenlia de profil a informaliei ample privind activitatea in perioada
respectivd (anual, la 1 noiembrie, concomitent cu cadastrul funciar). Consiliului
raional Basarabeasca astfel de informalie se vaprezenta dupd necesitate.

ilI. Atribu{iileServiciului
Serviciul agriculurd, relalii funciare qi cadastru exercitd urmdtoarele atribufii de bazd:
1.. In domeniul protec{iei gi amelioririi fertilitifii solului

a) Promovarea politicii agrare la nivel raional, implementarea mecanismelor adecvate
de utilizare a tehnologiilor avansate.

b) Acordarea asistenlei informafionale, metodologice qi tehnologice tuturor
producdtorilor qi prelucrdtorilor producliei agricole, inclusiv proprietarilor
individuali qi organiza\iilor obqteqti de profil.

c) Monitorizarea situaliei privind fertilitatea terenurilor cu destinalie agricold qi, dupi
caz, c ontribuirea I a ame I io r ar ea bonitdf i solului.

d) Monitorizarea situa{iei privind utilizareaeficientd a terenurilor cu destina{ie agricold
9i, dupd caz, contribuirea la contracarareautilizdrii iresponsabile a pimdntului.

e) Monitorizarea stirii social-economice qi ecologice a agenlilor economici qi
producdtorilor individuali, care activeazd in domeniul producerii produselor
animaliere.

D Acordarea asistenlei informa{ionale agenlilor economici cu animele de prdsild qi
material reproductive pentru imbundtdfirea genofondului.

g) Acordarea asistenlei informafionale agenlilor economici cu materiale de uz
fitosanitar gi fertilizan\i qi exercitarea controlului asupra comercializdrii qi utilizdrii
acestora in teritoriu.
Monitorizeareautilizdrii resurselor naturale agricole gi a sistemelor agrotehnice.
Organizarea de seminare, mese rotunde qi desfd;urarea sdrbdtorilor profesionale ale
lucrdtorilor din agriculturd.
Asigurarea implementdrii gi monitonzdrii mecanismelor adecvate de utilizare a
sistemelor de agriculturd durabild gi eficientd, precum qi de sporire a fertilitd{ii
solului prin metode qi mdsuri agrotehnice, agrochimice de organizare gi amenajare a
teritoriului, inclusiv intrelinerea gi dezvoltarea sistemelor hidromeliorative qi de

h)

i)

i)



k)

1)

conservare a solului, de menlinere a echilibrului
rezervelor de ap6.
Asigurarea asistenlei tehnice qi tehnologice
agroalimentar, cdt gi proprietarilor individuali
Monitorizarea permanentd a stdrii tehnice a
agroalimentar al raionului.

2. ln domeniul planificirii gi prognozirii complexului agroindustrial
a) Elaborarea sintezei gi prognozei lunare, trimestriale qi anuale inbaza monitorizdrii

conjuncturii de pia!6 a factorilor de produc{ie qi produselor agroalimentare.
b) Monitorizarea necesitdlilor proceselor de producere qi distribuire a factorilor de

produclie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu.
c) Efectuarea analizei qi monitorizarea capacitdlilor de producere, pdstrare,

prelucrare, stocare, depozitare gi distribuire a producliei agroalimentare.

3. in domeniul rela{iilor funciare qi cadastru
l.Executarea lucrdrilor privind reglementarea regimului proprietdlii funciare in cadrul

raionului:
a) Asigurd elaborarea schemelor de reglementare a regimului proprietSlii funciare in

cadrul raionului;
b) Executd lucrdri de stabilire a hotarelor in teritoriul raionului in cadrul

competenfiei sale;
c) Asigurd repartizarea terenurilor in naturd in teritoriul raionului;
d) Examineazd schemele, proiectele qi alte documente referitor la organizarea

teritoriului;
e) Exercitd supravegherea asupra realizdrii schemelor gi proiectelor de reglementare

a regimului proprietSfii funciare.
2. linerea cadastrului funciar al raionului:
a) Acordd ajutor la executareala nivel de sat, comund, orag gi raion a lucrdrilor de

intocmire a cadastrului funciar;
b) Asigurd sistematizarea cadastrelor satelor, comunelor qi oraqului qi intocmeqte

cadastrul funciar al raionului;
c) Asigurd acumularea informa{iei cadastrale ample despre toli de{indtorii de

terenuri pe teritoriul raionului indeferent de tipul de proprietate qi categoria
terenurilor;

d) Furnizeazd informalia solicitatd cdtre organele de stat, judicdtoregti, fiscale,
notariale, bancare, institu(iile economice, qtiinlifice gi persoanele ftzice.

3. finerea monitoringului funciar:
a) Executd supravegherea permanentd asupra modificdrilor resurselor funciare:
b) Asigur6 crearea sistemului informalional;
c) Asigurd fumizarea informa(iei despre starea fondului funciar qi prezintd

propuneri pentru folosirea ralionald a resurselor funciare.
d) Coordoneazd. procesul de implementare a mdsurilor de proteclie a solurilor

de eroziune, valorificarea solurilor gi antierozionale.
e) Participd la elaborarea proiectelor de lucru privind valorificarea, ameliorarea,

proteclia antierozionald a terenurilor Si ralizarea lor in naturS;

0 Planificd, coordoneazd Si executd (cu fo(ele organizatiilor de construclie
specializate) lucrdrile antieroziondle qi ce lin de sporirea fertilitdlii solurilor.



1. Sd examineze problemele in limitele competen{ei sale in domeniula
relafii funciare gi cadastru;

2. Sd solicite, in limitele competenlei sale gi sd primeascd informalia necesard de la
autoritdli publice locale de nivelul I, precum $i de la intreprinderi, organiza\ii,
institutii (indiferent de forma lor organizatorico-juridicd) informatii utile pentru
elaborarea programelor de dezvoltare social-economicd, precum qi alte informalii
necesare pentru solulionarea problemelor gi exercitarea funcliilor atribuite;

3. Sd analizeze informa{iile oferite de conducdtorii diferitor servicii ale administratiei
publice locale privind executarea prevederilor actelor normative qi legislative, sd
propund modalitIli de lichidare a incdlcdrilor comise;

4. S5 intreprindd mdsuri pentru orgarrizarea qi realizarca programelor de dezvoltare
social-economicd a raionului;

5. Sd stabileascd relalii de colaborare cu direcliile similare din alte raioane;
6. Si convoace consfrtuiri pe problemele din aria competenJelor sale;
7. Si oblige delindtorii de terenuri la indeplinirea elementelor obligatorii ce {in de

administrarea fondului funciar gi reglementarea relaliilor funciare, cadastrului,
geodeziei, carlografiei, topografiei, prospecliunilor tehnice, protec{ia solurilor
qi lichidarea incdlcdrilor in acest domeniu;

8. Se obhge conducdtorii de cooperative, intreprinderi, organizalii, institulii qi
cetSlenii particulari, in proprietate sau folosinta cdrora se afld pdm6ntul, sd execute
prevederile Codului Funciar al Republicii Moldova gi altor documente legislative
qi normative in vigoare;

9. Sd oblige tofi beneficiarii funciari si prezinte informatii, documentele care
autentifici dreptul de folosire a pdmdntului, precum qi datele necesare pentru
solulionarea problemelor evidentei, folosirii gi protectiei pdmdntului;

10.Se dea recomanddri ?n vederea folosirii ralionale a terenurilor gi protecliei lor;
ll.Sd currne acliunile nelegitime ale de{initorilor de terenuri care produc pagube

pdmdntului prin folosirea lui nera(ionald;
l2.Sd facd propuneri organelor de resort privind tragerea la rispundere

administrativd, sau penal6, dupd caz) a delindtorilor de terenuri pentru incdlcarea
legislaliei in vigoare;

13.Se coordoneze activitatea specialiqtilor pentru reglementarea regimului funciar ai
primdriilor satelor (comunelor) raionului. Coordoneazd, angajarea qi eliberarea din
funclie a acestora in cazul necorespunderii funcliilor;

l4.Se suspende procesul de valorificare a terenurilor in cazul nerespectdrii legislaliei
funciare qi si comunice Consiliului organului local al Agen{iei Relalii funciare qi
Cadastru (in caz de comandator al acestor lucr6ri);

15.Se acorde, contra platd, conform legislafiei in vigoare, servicii, consultalii etc.
. firmelor private, persoanelor fizice qi juridice privind reglementarea regimului
proprietd{ii funciare.

VI. Dispozifii finale
1. Angaja{ii Serviciului sunt obligali sd cunoascd, sd respecte gi sd aplice prevederile

prezentului Regulament.



S ecretarul Consiliului
raional Basarabeasca

Prezentul Regulament se aprobd gi
Basarabeasca.

se modificd prin decizia Consiliului raional

Gheorghe LIVITCHI
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