Raport trimestrial

privind activitatea Direc{iei Agriculturй, Rela{ii
Funciare gi Cadastru
pentru perioada
in primul trimestru
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anului 2О16 Direclia Agriculturй, Relalii Funciare
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Cadastru а efectuat totalizйrile pentrul anul precedent (2015), sa axat ре pregЙtirea

lucrarilor de рrimйчаrй pentru 20|6.

Au fost

formate structurile terenurilor

agricole, existenla tehnicii agricole, au fost colectate informalii privind existenla

materialului semincer, preparatelor chimice, lubrifianlilor, au fost апа|\zаlе

prelurile 9i aduse La cunogtinla agenlilor economici prin diferite forme са
consultalii, seminare. Cu ajutorul specialiqtilor au fost оrgап\zаtе б seminare cu

din domeniul horticulturei (de 1а 35-50
Ei intreprinderile саrе presteazй servicii in domeniul agricol ( 25

participarea producatorilor agricoli
producatori)

firmе), ingineri cadastrali. Ре liпgй seminarele organizate, specialiqtii din cadrul

direcliei au participat 1а 15 qedinle, seminare, expozilii organizate de сйtrе firmе,

in agriculturi. Au fost acordate peste 600
juridice, specialigtilor din cadrul primariilor,

organizalii саrе presteazб servicii

consultalii persoanelor ftz\ce,

producatorilor agricoli. La cerinlele Ministerului Agriculturii saptaminal, lunar,
trimestrial qi anual este prezentatб darea de sеаmй. De сйtrе specialistul din
domeniul Relalii Funciare Ei Cadastru

bunuri imobile (construclii)

1а

а1

Direcliei Agriculturй au fost inregistrate

8

Oficiul Cadastral Teritorial, au fost pregйtite 25 de

materiale pentru inregistrarea terenurilor aferente proprietate а Consiliului Raional

Edine!. S-au efecuat investigalii pedologice asupra terenurilor agricole, iar
rezultatele au fost aduse 1а cunoqtin{й tuturor primariilor din raion. imрrеuпй cu

speciliqtii N4AIA din domeniul Zootehniei qi vicepreqedintele raionului, s-a
efectuat

о

yiz\tб de lucru 1а fеrmа de bovine MILSREAM din s. Goleni.

Specialiqtii direcliei au participat la organizarea seminarelor din domeniul apicol.

imрrеuпй cu

alli mеmЬri а comisiei epizootice а r. Е
СSiЧ$il,tU!, 0ilRL
lпtrm,е fu,

fl[tliliЕT

investigarea 1а

З cazurt

de rabie din primaria Hincauli , Terebna qi Zabriceni.

Au

fost intreprinse 3 vizite de lucru in Polonia in lеgйturй cu oblinerea creditului
polonez gi identificarea agenlilor economici din polonia pentru соореrаrе. La

solicitarea Direcliei Economie, 0ц fost prezentate date pentru intocmirea
paEaportului raionului. Permanent sint monitorizate toate terenurile agricole de ре
teritoriul raionului, datele despre precipitaliile atmosferice 9i condiliile climaterice.

t-pr.rr.ru cu membrii comisiei mixte create

1а

nivel de raion

1а cererea

iS apele

Moldovei au fost inspectate 2|2bazine acvatice.

ýef Direc{ie Аgriсulturй,
Relafii Fuпсiаrе gi Cadastru

Vasile COVALI

