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DECIZIE Proiect
nr. 05/ /7<P 

din {? . 0<t .2022

Cu privire la vânzarea -  cumpărarea 
terenurilor aferente construcţiilor private 
şi publice prin licitaţie publică cu strigare

/V

In conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din legea privind descentralizarea administrativă nr. 
435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b) c), art. 77 din Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436 din 28.12.2006, art. 4 alin. (2) (9) din Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare -  
cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997, şi modificările ulterioare la Legea respectivă, 
Regulamentul cu privire la vânzarea - cumpărarea, locaţiunea/arenda terenurilor aferente aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, Legea cu privire la actele normative nr. 100 
din 22.12.2017, examinând cererile cu privire la cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor 
private şi publice prin licitaţie publică cu strigare, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A vinde bunuri imobile-terenuri publice din or. Cimişlia, prin licitaţie publică cu
strigare, după cum urmează:
1.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,024 ha, cu numărul cadastral 2901110202, 

situat în extravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia - agricol, cu instituiria servituţii pe 
întreaga suprafaţă, în scopul creării accesului spre bunul imobil cu nr. cadastral 
2901110194, proprietate privată ce-i aparţine cet. Casapu Vasile.
(Preţ normativ de vânzare -  504,57 lei); Se vinde la preţ evaluat - 1617,00 lei.

1.2 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0445 ha, cu numărul cadastral 
2901307375, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. Maria Bleah Conoval, f/n, cu 
destinaţia - pentru construcţii.
(Preţ evaluat -  92 529 lei); Se vinde la preţ normativ de vânzare -  104 620,22 lei.

1.3 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308274, 
situat în str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu 
modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor.
(Preţ normativ de vânzare -  5642,43 lei); Se vinde la preţ evaluat - 12 840 lei.

1.4 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308275, 
situat în str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu 
modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor.
(Preţ normativ de vânzare -  5642,43 lei); Se vinde Ia preţ evaluat - 12 840 lei.

1.5 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308276, 
situat în str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu 
modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor.
(Preţ normativ de vânzare -  5642,43 le i); Se vinde la preţ evaluat - 12 840 lei.

1.6 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0056 ha, cu nr. cadastral 2901303515, 
situat în str. Al. cel Bun, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu 
modul de folosinţă aferent obiectivului comercial şi prestări served.
(Preţ normativ de vânzare -  13 165,69 lei); Se vinde la preţ evaluat - 39 962 lei.
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4.

1.7 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0010 ha, cu nr. cadastral 2901307207, 
situat în str. M. Sadoveanu, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu 
modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor.
(Preţ evaluat - 1757 lei); Se vinde Ia preţ normativ de vânzare -  2351,01 lei.

1.8 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0008 ha, cu nr. cadastral 2901304817, 
situat în str. B. Lăutaru, f/n, cu instituirea servituţii cale de acces către bunul dominant 
cu nr. cadastral 2901304739.
(Preţ normativ de vânzare -  1880,81 lei); Se vinde Ia preţ evaluat - 10 704 lei.

1.9 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 1,6277 ha, cu nr. cadastral 2901307305, 
situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia -  agricol, în scopul edificării bunuri cu 
destinaţie agricolă, (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, ateliere 
de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole.
(Preţ normativ de vânzare -  34220,38 lei); Se vinde la preţ evaluat - 114 950 lei. 

Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.
Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.
Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţă peroanelor vizate şi va fi publicată în Registrul 
de stat al actelor locale şi pagina oficială^Pramăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de Primar 

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

/ ^ ^ ^ ^ « ^ C r i s t i n a  PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
la Proiectul Decizie nr. 05/ Qi£ din t fi . t> <P .2022 

“Cu privire la vânzarea -  cumpărarea terenurilor aferente construcţiilor private şi publice
prin licitaţie publică cu strigare”

Se propune Consiliului, după cum urmează:
în subpunctul 1.1 La cererea cet. (privind procurarea unui teren din preajma

terenului ce-i aparţine cu drept de proprietate, cu nr. cadastral în scopul asigurării
accesului către bunul său), a vinde prin licitaţie publică cu strigare terenul public, cu nr. cadastral 
2901110202, cu suprafaţa de 0,024 ha, în scopul creării unui drum către bunul imobil-teren cu nr. 
cadastral proprietate privată a cet.

în subpunctul 1.2 La cererea cet. _ dom. în str. a
vinde prin licitaţie publică terenul cu suprafaţa 0,0445 ha, cu număr cadastral 2901307375, situat 
în intravilanul or. Cimişlia, str. Maria Bleah Conoval, f/n. Terenul în cauză este amplasat între 
patru sectoare de teren privat, rămas neînregistrat după procesul evaluării în masă, din anul 2002, 
când au fost elaborate în preajma acestuia, pentru sectoarele ocupate de case de locuit, titluri de 
autentificare. La moment terenul este neîngrijit. Acesta poate fi înstrăinat deoarece nu este un bun 
de interes local, în viitor nu va fi necesar oraşului.

în subpunctele 1.3-1.5 A vinde 3 sectoare de teren separate, prin licitaţie publică cu strigare, 
în scopul construcţiei-garaj. Bunurile imobile sunt situate în curtea blocului locativ din str. 
Decebal, 30. Preţul de vânzare a fost determinat de evaluator licenţiat ca urmare a întocmirii 
raportului de evaluare.
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In subpunctul 1.6 A vinde teren cu suprafaţa de 0,0056 ha, cu nr. cadastral cu nr. cadastral 
2901303515, situat în str. Al. cel Bun, f/n, adiacent cafenelei „Speranţa”.

In subpunctul 1.7 A vinde sector de teren cu suprafaţa de 0,0010 ha, cu nr. cadastral 
2901307207, situat în str. M. Sadoveanu, f/n, adiacent casei de locuit ce aparţine cu drept de 
proprietate cet.

De fapt pe acest teren nu este amplasat la sol vre-o construcţie, ci se observă proiectat o porţiune 
din copertină-balconul de la al doilea nivel al unei construcţii garaj care este edificată pe terenul
privat cu încălcarea specificată. Proprietarul construcţiei cet. * ’ ..........  solicită autorizarea
bunului respectiv, iar din considerentul ocupării a suprafeţei de teren public conform celor 
descrise, legiferarea a fost stopată.

In subpunctul 1.8 A vinde sector de teren cu suprafaţa de 0,0008ha, cu nr. cadastral 
2901304817, situat în str. B. Lăutaru, f/n.

De fap acest teren este amplasat de-a lungul unei laturi a magazinului proprietate privată a cet.
situat în în interiorul pieţii comerciale. La recepţia finală şi terminarea lucrărilor de 

construcţiei a magazinului, s-a constatat că ultimii au acaparat teren public de-a lungul laturii 
magazinului cu o lăţime de 23 cm, suprafaţa totală constituind 0,0008 m2. Preţul de vânzare a fost 
determinat de evaluator licenţiat ca urmare a întocmirii raportului de evaluare.

în subpunctul 1.9 La cererea cet. m a vinde terenul public prin licitaţie publică,
cu nr. cadastral 2901307305, situat în intravilanul or. Cimişlia. Terenul face parte din teritoriul 
fostei ferme de lapte. A fost delimitat ca teren liber de orice construcţie. Preţul de vânzare a fost 
determinat de evaluator licenţiat ca urmare a întocmirii raportului de evaluare.

/ V

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Galina DULGHER
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