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Proiect 
D E C I Z I E  Nr.4/9 

din 05 aprilie 2019  

 
Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a  

terenurilor agricole pentru extragerea zăcămîntului 

de nisip-prundiș “Pohrebea” 

 

În temeiul art.14 alin.(1) lit.e)  ale  Legii „ Privind administraţia publică locală ” nr.436-XVI 

din 28.12.2006, art.10, 15, 48, 71 a Codului Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 

25.12.1991 cu modificările și completările ulterioare, pct.31 al Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului R.M. nr.1170 din 25.10.2016, art.14 al Legii nr.1308-XII din 25 iulie 1997 privind 

prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, demersul nr.123-02/1-09 din 

20.06.2019, parvenit din partea SRL “Cristal-Extract”, a avizului pozitiv al  comisiilor de 

specialitate din 16.07.2019, Consiliul comunei Coşniţa a  DECIS: 

1. Se ia act de informație; 

2. Se schimbă categoria de destinație a terenului agricol cu suprafața totală de 2,3789 ha, cu 

nr. cadastral 38181190251, proprietate privată a SRL“Cristal-Extract” din extravilanul 

s.Pohrebea a com.Coșnița, pentru extragerea zăcămîntului de nisip-prundiș “Pohrebea”, 

cu trecerea în categoria terenului destinat industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și 

cu alte destinații special (modul de folosință pentru exploatări miniere). 

3. Se pune în sarcina SRL“Cristal-Extract”: 

a) Obligația de a decoperta selectiv stratul fertil al solului conform recomandărilor 

indicate în încheierea pedologică; 

b) Să asigure modificări în Registrul Bunurilor Imobile la subcapitolul I modul de 

folosință a terenului în conformitate cu decizia aprobată 

c) Să asigure recultivarea terenurilor exploatate de zăcămintele minerale utile 

epuizate cu returnare în circuit după recultivare 

d) Să transfere în contul primăriei la capitolul taxe și plăți administrative, 

subcapitolul plăți administrative Cod Eco 142243 mijloacele financiare în 

legătură cu excluderea terenului din circuitul agricol. 

4. Prezenta decizii intră în vigoare din momentul decontării de către SRL “Cristal-Extract” 

a surselor financiare pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din 

circuitul agricol în sumă de 425490 lei, conform Procesului-verbal privind destinația 

terenului din 12.06.2019. 

5. Responsabil de controlul executării prezentei decizii, se numeşte doamna Cibuc Irina, 

contabil-şef a Primăriei comunei Coşniţa. 

Au votat:  

Preşedintele şedinţei                                                                

Secretar al Consiliului  

comunei Coşniţa                                                                    Ina Danilov 
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