
Formularea întrebărilor soluționate în cadrul examinării: 

 

1.  Bunurilor imobile și a utilajului tehnologic: 

 Care este valoarea (de piaţă, de lichidare, de reconstituire) a construcţiei ... cu nr.cadastral ... 

amplasată în ... , la momentul efectuării expertizei ( sau se indică o altă dată concretă). 

 Care este valoarea de piaţă a terenului ... cu nr.cadastral ... amplasat în ... , la momentul efectuării 

expertizei (sau se indică o altă dată concretă). 

 Care este costul fiecărei părţi din bunul imobil în rezultatul partajării, pentru echivalarea în 

valoare bănească a diferenţei de la cotelor ideale deţinute de proprietari. 

 Care este costul (valoarea) utilajului ... (se indică concret utilajul). 

 

2. Partajării/modului de folosință a bunurilor imobile: 

 Care sunt variantele posibile de partajare a clădirii (casei de locuit, construcțiilor accesorii), cu 

nr.cadastral......., amplasată în ..., conform cotelor părți de ... (sau conform procentajului ... % 

(X) și % (Z)). 

 În cazul în care nu este posibilă partajarea clădirii (casei de locuit, construcțiilor accesorii), cu 

nr.cadastral ..., amplasată în ...,  conform cotelor părţi ideale, a determina variantele posibile de 

partajare din punct de vedere tehnic în care suprafeţele ce revin coproprietarilor sunt maxim 

apropiate de cotele părţi ideale. 

 Care sunt variantele posibile de partajare a terenului cu nr.cadastral ..., amplasat în ..., conform 

cotelor părți de ... (sau conform procentajului ...% (X) și % (Z)). 

  A stabili modul de folosință a clădirii conform cotelor părți de ... și ... ( sau conform 

procentajului ... % (X) și % (Z)). 

 A stabili modul de folosință a terenului conform cotelor părți de ... și ... sau conform 

procentajului  ... % (X) și % (Z). 

 Este posibilă partajarea construcției cu nr.cadastral ..., amplasată în ..., astfel încît unei părți să-

i revină: încăperea nr. ... cu suprafața de ... m.p., încăperea nr. ... cu suprafața de ... m.p., iar 

celelaltei părți să-i revină încăperile: nr. ... cu suprafața de ... m.p., încăperea nr. ... cu suprafața 

de ... m.p. 

 Este posibilă partajarea sectorului de teren în ... părți egale (sau în baza cotelor părți de ...) 

conform variantei propuse, reprezentată grafic pe planul anexat la materialele cauzei f ... . 

 Pot fi divizate anexa, încăperile, construcţiile (se indică care anume) cu suprafaţa de … m2 

amplasate pe adresa: ..., din bunul imobil nr.cadastral … şi formate ca obiect independent de 

drept? 

 

 

3. Obiectelor imobiliare, materialelor de construcții și a documentelor conexe: 

 Bunul imobil cu nr.cadastral … , amplasat pe adresa: … , a suportat careva replanificări, 

reconstrucţii, demolari. Dacă da, atunci stabiliţi dacă lucrările date au fost efectuate în 

conformitate cu cerinţele legislaţiei? 

 La ce tip de construcţie, provizorie sau definitivă se referă obiectul (bunul) amplasat pe adresa: 

... ? 

 Construcţia amplasată pe terenul cu nr. cadastral … situată în … a fost ridicată cu sau fără 

respectarea distanţei minime de la hotarul terenului vecin, nr.cadastral … ? 

 Dacă la edificarea construcţiei amplasată pe terenul cu nr.cadastral … situată în …, au fost 

respectate normele în construcţii şi legislaţia în vigoare? 

  Stabiliţi plenitudinea prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare nr. ... din ... , în 

raport cu prevederile legislaţiei? 



 Stabiliţi plenitudinea prevederilor autorizaţiei de construire nr. … din ... , în raport cu 

prevederile legislaţiei? 

 Au fost sau nu respectate coeficientul  de  ocupare  al  terenului  şi coeficientul de utilizare a 

terenului, indicate în certificatul de urbanism, la proiectarea şi construcţia obiectului „…” de pe 

str. ... ? 

  Corespunde construcţia … , lucrările de construcţii-montaj cu documentaţia de proiect, 

normativele şi legislaţia în construcţii? 

 Care este starea tehnică a construcţiei cu nr.cadastral ... , amplasată în ... (prezintă careva defecte 

sau deformaţii). Poate fi la moment exploatată conform destinaţiei ? 

 Stabilirea volumelor şi costurilor exagerate de lucrări efectuate la obiectul ... ;  

 Verificați corectitudinea determinării valorii de deviz a construcţiei ... şi respectarea cerinţelor 

actelor normative cu privire la formarea preţurilor în construcţie; 

 Care este costul lucrărilor (de construcție, reparație) efectuate la obiectul ... amplasat … ?   
 

 


