
proiect 
 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 
 HOTĂRÎRE  nr. ________ 
 din _____________ 
 

Chişinău 
 
 

Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 02 iulie 2007  
„Pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru”  

şi filialele acesteia”  
  
 În conformitate cu punctul 3.3 al Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate 
de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia, aprobată prin Legea nr. 393-XVI 
din 08 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 18-20, art. 61), 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
 Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 02 iulie 2007 „Pentru aprobarea tarifelor la serviciile 
prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru” şi filialele acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 814) se modifică după cum urmează: 
 

1. În Anexa nr. 1: 
 
în punctul 1.1 sintagma „0,20 % dar nu mai puţin de 84 lei şi nu mai mult de 420 lei” se 

substituie prin sintagma „1,05 % dar nu mai puţin de 187 lei şi nu mai mult de 935 lei”; 
 
în punctul 1.2 sintagma „0,20 % dar nu mai puţin de 83 lei  şi nu mai mult de 415 lei” se 

substituie prin sintagma „1,04 % dar nu mai puţin de 186 lei  şi nu mai mult de 930 lei”; 
 
în punctul 1.3 cifra „40” se substituie prin cifra „90”; 
 
în punctul 1.4 cifra „40” se substituie prin cifra „90”; 
 
în punctul 2.1 sintagma „0,17 %, dar nu mai puţin de 84 lei şi  nu mai mult de 420 lei” se 

substituie prin sintagma „0,38 %, dar nu mai puţin de 187 lei şi  nu mai mult de 935 lei”; 
 
în punctul 2.2 sintagma „0,17 %, dar nu mai puţin de 83 lei şi  nu mai mult de 415 lei” se 

substituie prin sintagma „0,38 %, dar nu mai puţin de 186 lei şi  nu mai mult de 930 lei”; 
 
în punctul 3.1 sintagma „0,06 %, dar nu mai puţin de 97 lei şi  nu mai mult de 485 lei” se 

substituie prin sintagma „0,13 %, dar nu mai puţin de 216 lei şi  nu mai mult de 1080 lei”; 
 
în punctul 3.2 sintagma „0,06 %, dar nu mai puţin de 96 lei şi  nu mai mult de 480 lei” se 

substituie prin sintagma „0,13 %, dar nu mai puţin de 215 lei şi  nu mai mult de 1075 lei”; 
 
în punctul 4.1 sintagma „0,07 %, dar nu mai puţin de 343 lei şi nu mai mult de 1715 lei” se 

substituie prin sintagma „0,13 %, dar nu mai puţin de 739 lei şi nu mai mult de 3695 lei”; 
 



în punctul 4.2 sintagma „0,06 %, dar nu mai puţin de 267 lei şi nu mai mult de 1335 lei” se 
substituie prin sintagma „0,10 %, dar nu mai puţin de 578 lei şi nu mai mult de 2890 lei”; 

 
în punctul 5.1 sintagma „0,06 %, dar nu mai puţin de 99 lei şi  nu mai mult de 495 lei” se 

substituie prin sintagma „0,12 %, dar nu mai puţin de 219 lei şi  nu mai mult de 1095 lei”; 
 
în punctul 5.2 sintagma „0,05 %, dar nu mai puţin de 96 lei şi  nu mai mult de 480 lei” se 

substituie prin sintagma „0,12 %, dar nu mai puţin de 215 lei şi  nu mai mult de 1075 lei”; 
 
în punctul 6 cifra „80” se substituie prin cifra „180”, cifra „220” se substituie prin cifra 

„490”, cifra „400” se substituie prin cifra „870”, cifra „3” se substituie prin cifra „6”; 
 
în punctul 7 cifra „40” se substituie prin cifra „90”; 
 
în punctul 8 cifra „80” se substituie prin cifra „180”.  

 
2. În Anexa nr. 2: 

 
în punctul 1 sintagma „0,32 % dar nu mai puţin de 134 lei şi nu mai mult de 536 lei” se 

substituie prin sintagma „1,65 % dar nu mai puţin de 294 lei şi nu mai mult de 1176 lei”; 
 
în punctul 1.1.1 sintagma „0,32 % dar nu mai puţin de 243 lei şi nu mai mult de 486 lei” se 

substituie prin sintagma „1,65 % dar nu mai puţin de 530 lei şi nu mai mult de 1060 lei”; 
 
în punctul 1.1.2 sintagma „0,12 % dar nu mai puţin de 462 lei şi nu mai mult de 924 lei” se 

substituie prin sintagma „0,63 % dar nu mai puţin de 1009 lei şi nu mai mult de 2018 lei”; 
 
în punctul 1.1.3 sintagma „0,09 % dar nu mai puţin de 867 lei şi nu mai mult de 1734 lei” se 

substituie prin sintagma „0,47 % dar nu mai puţin de 1892 lei şi nu mai mult de 3784 lei”; 
 
în punctul 1.1.4 sintagma „0,07 % dar nu mai puţin de 1121 lei şi nu mai mult de 2242 lei” 

se substituie prin sintagma „0,36 % dar nu mai puţin de 2444 lei şi nu mai mult de 4888 lei”; 
 
în punctul 2 sintagma „0,28% dar nu mai puţin de 134 lei şi nu mai mult de 536 lei” se 

substituie prin sintagma „0,60 % dar nu mai puţin de 294 lei şi nu mai mult de 1176 lei”; 
 
în punctul 3 sintagma „0,08 % dar nu mai puţin de 134 lei şi nu mai mult de 536 lei” se 

substituie prin sintagma „0,17 % dar nu mai puţin de 294 lei şi nu mai mult de 1176 lei”; 
 
în punctul 4 sintagma „0,06 % dar nu mai puţin de 278 lei şi nu mai mult de 1112 lei” se 

substituie prin sintagma „0,11 % dar nu mai puţin de 599 lei şi nu mai mult de 2396 lei; 
 
în punctul 5 sintagma „0,08 % dar nu mai puţin de 134 lei şi nu mai mult de 536 lei” se 

substituie prin sintagma „0,17 % dar nu mai puţin de 294 lei şi nu mai mult de 1176 lei”. 
 
3. În Anexa nr. 3: 
 
în punctul 1 cifra „57” se substituie prin cifra „106”; 
 
în punctul 2 cifra „50” se substituie prin cifra „103”; 
 
în punctul 3 cifra „63” se substituie prin cifra „119”; 
 
în punctul 4 cifra „80” se substituie prin cifra „155”; 

 



în punctul 5 cifra „29” se substituie prin cifra „66”. 
 

4. În Anexa nr. 4: 
 
în punctul 1 cifra „83” se substituie prin cifra „186”; 
 
în punctul 2 cifra „40” se substituie prin cifra „90”; 
 
în punctul 3 cifra „64” se substituie prin cifra „144”; 
 
în punctul 4 cifra „25” se substituie prin cifra „65”; 

 
în punctul 5 cifra „25” se substituie prin cifra „65”; 

 
în punctul 6 cifra „46” se substituie prin cifra „106”; 
 
în punctul 7 cifra „50” se substituie prin cifra „113”; 
 
în punctul 8 cifra „25” se substituie prin cifra „65”; 
 
în punctele 9.1 şi 9.2 cifra „51” se substituie prin cifra „117”; 
 
în punctul 9.3.1 cifra „23” se substituie prin cifra „55”; 
 
în punctul 9.3.2 cifra „4” se substituie prin cifra „8”; 
 
în punctele 9.4 şi 9.5 cifra „40” se substituie prin cifra „98”; 

 
în punctele 10.1 şi 10.2 cifra „20” se substituie prin cifra „50”; 
 
în punctul 11.1 cifra „33” se substituie prin cifra „76”; 
 
în punctul 11.2.1 cifra „20” se substituie prin cifra „47”; 
 
în punctul 11.2.2 cifra „3” se substituie prin cifra „7”; 
 
în punctul 11.3 cifra „26” se substituie prin cifra „63”; 
 
în punctul 11.4.1 cifra „33” se substituie prin cifra „80”; 
 
în punctul 11.4.2 cifra „36” se substituie prin cifra „88”; 
 
în punctul 11.4.3 cifra „168” se substituie prin cifra „387”. 
 
 

 
 
 Prim-ministru                                                                     Valeriu  Streleţ  
 
 Contrasemnează:  
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