
Paşaportul serviciului public administrativ 
 

” Extras despre deținerea terenului agricol și gosodăriei țărănești” 

 
Denumire Descriere 

Descrierea  serviciului Certificatul despre deținerea terenului agricol și gosodăriei țărănești este necesar pentru a fi 
prezentate la Oficiul Cadastral Teritorial, Notari Publici pentru perfectarea actelor 

Posesorul 

serviciului 

Primăria comunei Pohrebeni 

Prestatorul 

serviciului 

Primaria comunei Pohrebeni,  

Specialist în Reglementarea Regimului Funciar și Cadastru 

Funcţia serviciului Funcţia publică a serviciului constă în asigurarea recepţionării, prelucrării, verificării, 

sistematizării şi aprecierii informaţiei privind deținerea terenului agricol și gosodăriei țărănești 

Actele normative - Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

- Hotărîre pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile de ocupare a forței 

de munca nr. 862 din 14.07.2018 

Informaţii de contact Adresa: Primăria comunei Pohrebeni, raionul Orhei 

 

 
Pagina web: pohrebeni.comuna.md  

 Telefon de contact: 0235 65 2 40  

 Poşta electronică: prim.pohrebeni@mail.ru  

Programul de lucru În zilele lucrătoare:  

luni – vineri, 08:00 – 17:00; pauza: 12:00 – 13:00 

Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova 

Condiţiile de 

eligibilitate 

Se stabileşte tuturor cetăţenilor cu reședintță în comuna Pohrebeni 

Documentele 

Necesare 

- buletin de identitate;  

- acte doveditoare cu privire la deținerea terenului agricol (obligatoriu). 

Termenul  de 

acordare a serviciului 

Termenul aproximativ necesar obţinerii documentelor: 1 zi lucrătoare.  

 

Tariful Serviciul este gratuit. 

 

 Mijloacele de 

acordare a serviciului 

Biroul Specialistului în Reglementarea Regimului Funciar și Cadastru 

Serviciu electronic Nu există. 

Limba Limba română  

Serviciile aferente  

Procesul 

administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, solicitantul este în drept să adreseze reclamaţii organelor 

superioare, în cazul când petiţionarii, care consideră că drepturile lor au fost lezate şi nu sunt 
de acord cu decizia adoptată, sunt în drept să se acţioneze conform Legii contenciosului 
administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura  

mailto:prim.pohrebeni@mail.ru


1. Solicitantul Serviciului  

Orice persoană fizică care are nevoie de Certificatul despre deținerea terenului agricol și gosodăriei 
țărănești pentru a fi prezentate Oficiului Cadastral Teritorial și Notarilor Publici  

2. Ghișeul/amplasarea fizică a spațiului unde se solicită serviciul și se depun documentele 
necesare  

Primăria comunei Pohrebeni  

3. Lista actelor necesare pentru obţinerea Serviciului  

- Buletin de identitate;  

- acte doveditoare cu privire la deținerea terenului agricol (obligatoriu). 
 
4. Paşii de bază pentru obţinerii Serviciului  

- Solicitantul se prezintă la Primărie pentru a solicita Certificatul şi prezintă buletinul de identitate și 
actele doveditoare;  

- Specialistul în reglementarea regimului funciar și cadastru perfectează Certificatul.  

- Certificatul este semnat de către primar.  

- Solicitantul primește Certificatul de la Specialist. 

5. Lista persoanelor din cadrul APL care aprobă prestarea serviciului public.  

Autorizația se semnează de către Primar.  

 6. Durata sau termenul de valabilitate a actului/documentului eliberat ca urmare a prestării 
Serviciului  

Nu este prevăzut.  

7. Posibilitatea prelungirii/reperfecționării/eliberării duplicatului. Procedura, dacă există.  

Nu este prevăzut 

8. Instrucțiuni pentru prestarea serviciului 

Nu este 

 

 


