
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CIMIŞLIA 

CONSILIUL ORĂŞENESC CIMIŞLIA
4100, str. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel.: 0241 22842; 0241 22187 

www.cimislia.md

DECIZIE Proiect
nr. 05/ 0(j 

din /*  . 0# .2022

Cu privire la iniţierea delimitării, 
aprobarea materialelor de delimitare 
în mod selectiv, a bunurilor imobile 
proprietate publică a oraşului

In conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă 
nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (1) (2) lit. b) art. 77 din Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu 
privire la actele normative, nr. 100 din 22.12.2017, art. 9 alin. ( 2) lit. b) din Legea nr. 121 din 4 
mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 5 alin. (1) (2) lit. a), art. 6. 
alin. (1) (3) lit. a), art. 16 alin. (1) lit. f). art. 17 din Legea privind delimitarea proprietăţii publice 
nr. 29 din 05.04.2018, art. 18 alin. (4) lit. a) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 
25.02.1998, art. 3 lit. a) art. 4 lit. h) art. 10, art. 13 din Legea cu privire la formarea bunurilor 
imobile nr. 354 din 28.12.2004, Codul Funciar, Codul Civil, Regulamentul privind modul de 
delimitare a bunurilor imobile proprietate public aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 
11.02.2019, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE;

1. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile, după cum
urmează:
1.1 Teren public, domeniul public cu suprafaţa de 1,16 ha, situat în bd. Ştefan cel Mare şi

Sfînt f/n, adiacent terenului cu nr.cadastral cu categoria de destinaţie teren
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.

1.2 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,17 ha, situat în intravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral_________ , cu categoria de
destinaţie teren din intravilanul localităţi, modul de folosinţă - aferent drumurilor publice 
din intravilan (zona străzilor).

1.3 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,85 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent terenului nr. cadastral , cu categoria de
destinaţie terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte 
destinaţii speciale, modul de folosinţă - aferent drumurilor publice din extravilan.

1.4 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 1,5 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia,
adiacent terenului nr. cadastral , cu categoria de destinaţie,- agricol, modul
de folosinţă - aferent obiectivelor hidroameliorative.

1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 16,87 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral , conturul 886, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă -  arabil.

1.6 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 5,82 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral : conturul 896, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă -  arabil.
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1.7 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 2,68 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral conturul 903, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă păşuni.

1.8 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,10 ha, aferent Cultului Religios Biserica 
Creştină Evanghelică Baptistă „Golgota" situat în str-la.Suveranităţii 12, cu nr. cadastral 
2901308046, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă - 
aferent obiectivului de cult.

1.9 Teren public, domeniul privat, cu nr.cadastral 2901216248 conturul 2524, cu suprafaţa
4,03 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia, categoria de destinaţie - teren agricol, modul 
de folosinţă - arabil.

2. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în mod selectiv,
ca ulterior să fie înregistrate la Serviciul cadastral din cadrul Centrului Multifuncţional
Cimişlia, ca proprietate a oraşului, după cum urmează:
2.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0527 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt f/n, cu nr.cadastral 2901304886, categoria de destinaţie - 
teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial si 
prestări servcii.

2.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0229 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901303521, categoria de destinaţie - teren din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă - aferent obiectivului comercial si prestări servcii.

2.3 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0450 ha, situat în intravilanul or. 
Cimişlia, cu nr. cadastral 2901311463, categoria de destinaţie - teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă- aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0056 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901305493, categoria de destinaţie - teren din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă - aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.5 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,56 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca Veche, cu nr. cadastral 2912306004, categoria de destinaţie - teren agricol, 
modul de folosinţă - păşuni.

2.6 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 11,86 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912301007, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
păşuni.

2.7 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,82 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912202006, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
agricol.

2.8 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 18,16 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912306006, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
păşuni.

2.9 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 16,87 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912201136, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
agricol.

2.10 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,42 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912306007, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de 
folosinţă - păşuni.

2.11 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,79 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912209014, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de 
folosinţă- pentru amplasarea obiectelor de infrastructură agricolă.
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2.12 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,10 ha, situat în or. Cimişlia str-la 
Suveranităţii, 12, cu nr. cadastral 2901308046, categoria de destinaţie - teren din 
intravilanul localităţilor, modul de folosinţă - aferent obiectivului de cult.

2.13 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 1,3130 ha, situat în intravilanul or. 
Cimişlia cu nr.cadastral 2901305494, categoria de destinaţie - teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial si prestări servcii.

2.14 Teren public, domeniul privat, cu nr.cadastral 2901216248 conturul 2524, cu 
suprafaţa 4,03 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia, categoria de destinaţie - teren 
agricol, modul de folosinţă - arabil.

3. A abroga pct 1.2; 1.5 din Decizia nr. 03/05 din 18.04.2022 " Cu privire la anularea, iniţierea
delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea şi modificarea 
hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea.

4. A abroga pct 4.3 din Decizia nr. 08/11 din 22.12.2021 "Cu privire la iniţierea delimitării, 
combinarea, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor bunurilor imobile.

5. Executarea prezentei Decizii se pune în seama specialistului principal pentru gestionarea 
fondului silvic, păşunelor şi apelor, Dl Cazac Ion.

6. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

7. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de S ta^ f Ătyqlor Locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia

Proiect iniţiat de primar

Avizat:
Secretarul Consiliului

Jurist

Notă informativă
la Proiectul Decizie nr. 05 IOC din / / . O f  .2022 

„Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, a 
bunurilor imobile proprietate publică a oraşului”

Se propune Consiliului, după cum urmează:
In subpctunctul 1.1 - A iniţia lucrarea cadastrală de delimitare a terenului cu suprafaţa, 1,16 ha, 
ce se află pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfint. De fapt, iniţiativa de a delimita acest sector de teren 
este a Primăriei, intenţia este de a forma bunul şi anume "Scuarul Copilării" ca să putem 
beneficia de dosar tehnic număr cadastral şi înregistra ca bun public de utilitate publică, 
în subpunctul 1.2 -  1.3 A iniţia lucrarea cadastrală de delimitare cu suprafaţa de 0,17 ha şi 
0,85 ha, care una se află în intravilanul sat. Bogdanovca Veche şi o porţiune în extravilanul 
satului din cauza aceasta este nevoie de două delimitări una în extravilan şi alta în intravilan 
aceste două drumuri care primăria împreună cu agricultorii din sat. Bogdanovca Veche doresc să 
o reabiliteze, dar este nevoie să fie bunul înregistrat în registrul bunurilor imobile, 
în subpunctul 1.4 -  La cererea cetăţeanului de a procura terenul cu suprafaţa
de 1 ha, ce se află in extravilanul or. Cimişlia adiacent terenului cu nr. cadastral

Sergiu ANDRONACHI

/iemeacup- Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ
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acest teren cîndva a fost un bazin (iaz) de acumulare a apei care servea pentru terenurile agricole 
adiacente, dar la moment în acest bazin apă nu există şi nu este îngrijit, pentru a putea da acest 
bazin în arendă sau vânzare este nevoie de a înregistra bunul ca ulterior după audieri publice să 
putem scoate acest teren la licitaţie publică cu strigare. Domnul Vasile doreşte să cumpere acest 
bazin din motivul ca să-l poată aduce la starea iniţială ca pe timpuri.
In subpunctul 1.5-1.6 A iniţia procedura de delimitare a bunurilor imobile - terenuri publice, 
domeniul public, proprietatea oraşului, situate în extravilanul sat. Bogdanovca -Veche, cu modul 
de folosinţă - agricol. Motivul delimitării terenurilor agricole a cărora contracte de arendă sunt 
încă valabile, este din cauza faptului că se doreşte a anticipa pregătirea documentaţiei după 
expirarea acestora, pentru următoarele licitaţii publice cu strigare, din cauza procedurii 
anevoioase de durată l-a înregistrarea bunurilor imobile în registrul de stat şi întocmirea 
raportului de evaluare pentru determinarea preţului de piaţă.
în subpunctul 1.7 La solicitarea ÎM "Servicii publice Cimişlia", de a aloca teren din preajma 
staţiei de epurare cu o suprafaţă de 0,20 ha, pentru amplasarea panourilor solare, este nevoie de 
a delimita terenul ca bun public, şi anume tot conturul de o suprafaţă de 2,68 ha conform cărţilor 
de contur şi legii cu privire la formarea bunurilor imobile de a delimita contururi întregi şi nu pe 
bucăţi, după care din totalul de 2,68 ha se va aloca suprafaţa de 0,20 ha.
în subpunctul 1.8 La cererea Cultului Religios Biserica Creştină Evanghelică Baptistă 
„Golgota”, (privind transmiterea în proprietate a terenului aferent construcţiei bisericii, cu 
suprafaţa de 0,0333 ha, din str-la. Suveranităţii, 12) a iniţia delimitarea terenului cu suprafaţa 
0,10 ha, situat în str-la. Suveranităţii, 12, cu nr. cadastral 2901308046, cu categoria de destinaţie 
din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă - aferent obiectivului de cult; De fap, 
reprezentanţii Cultului Religios până la momentul depunerii cererii privind legalizarea terenului 
aferent bisericii, nu au cunoscut despre exitenta Deciziei Consiliului, din anul 1996, privind 
atribuirea terenului cu suprafaţa de 0,10 ha, pentru construcţia Bisericii Baptiste. Actualmente 
terenul public aferent bisericii este înregistrat în RBI, cu nr. cadastral 2901308046 cu o suprafaţă 
de 0,0333 ha, iar în grafica OCT figurează suprafaţa de 0,10 ha. La moment este necesar a 
îndeplini lucrarea cadastrală de delimitare a terenului pentru a aduce în concordanţă materialele 
grafice, a înscrisurilor din registrul de sat, întocmai cu Decizia Consiliului de atribuire a 
terenului. Ulterior după finisarea înregistrării terenului, va fi adoptată decizia Consiliului, la 
discreţia acestuia terenul aferent cu suprafaţa de 0,10 ha, va putea fi vândut sau transmis în 
proprietate. De menţionat că legislaţia în vigoare, nu obligă Primăria/Consiliul de a transmite 
gratuit terenul aferent bisericilor.

Mennţionăm că acest punct a mai fost în proiectul de decizie 8/12 din 22.12.2021 Cu 
privire la iniţierea delimitării, combinare, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, 
actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile, dar a fost eronat domeniul şi anume 
privat iar Agenţia Propietăţii Publice nu acceptă ca terenurile ce se află construcţii de cult să fie 
domeniul privat, dar este necesar să fie public, din cauza aceasta anulăm subpunctul din luna 
decembrie şi acuma se corectează greşeala comisă.
în subpunctul 1.9 De fapt acest teren este înregistrat are număr cadastral plan geometric însă 
temeiul înscrierii în registru bunurilor imobile este legea cadastrului din 2000, acest teren a fost 
înaintat la licitaţia publică cu strigare câştigător a fost SRL Leusdi-Lux, administrator Crăciunel 
Natalia, arendatorul împreună cu specialistul primăriei sau prezentat la Agenţia Servici Publice 
Departamentul Cadastru, de a înregistra contractul de arendă în registrul bunurilor imobile, însă 
registratorul a refuzat cerere din cauza că este nevoie de delimitare, din acest motiv delimităm 
terenul dat.

în punctul 2.1 Se propune spre aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 4.7 al 
deciziei Consiliului orăşenesc nr. 08/11 din 22.12.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, 
combinare, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor bunurilor imobile.
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în punctul 2.2 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.3 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 04/17 din 29.06.2022 „Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în mod 
selectiv prin separare, prin combinare şi modificarea în hotare fixe a bunurilor imobile, 
în punctul 2.3 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 4.9 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 08/11 din 22.12.2021 „ Cu privire la iniţierea delimitării, combinare, delimitarea în 
mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile, 
în punctul 2.4 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.10 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.5 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.8 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.6 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.3 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.7 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.5 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.8 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.6 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.9 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.2 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.10 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.5 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.11 se aprobă materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.7 al deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 03/05 din 18.04.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a oraşului Cimişlia. 
în punctul 2.12 Se propune spre aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 4.3 al 
deciziei Consiliului orăşenesc nr. 08/11 din 22.12.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, 
combinare, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor bunurilor imobile.
/V

In punctul 2.13 Se propune spre aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 4.3 al 
deciziei Consiliului orăşenesc nr. 02/07 din 30.03.2022 „Cu privire la anularea, iniţierea 
delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea şi modificarea 
hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea.
în punctul 2.14 Se propune spre aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.9 al 
deciziei Consiliului orăşenesc nr. 00/00 din 00.08.2022 „ Cu privire la iniţierea delimitării, 
aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, a bunurilor imobile proprietate publică a 

oraşului.
în punctul 3-4 Se abrogă două puncte din deciziile 03/05 din 18.04.2022 punctul 1.2, 1.5, iar din 
decizia 08/11 din 22.12.2021 punctul 4.3, deoarece s-au comis erorii, din această cauză anulăm 
punctele respective şi le corectăm în decizia prezentă.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare

Galina DULGHER
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