
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CIMIŞLIA 

CONSILIUL ORĂŞENESC CIMIŞLIA
4 1 00 , str. Ştefan cel Mare 14, or. C im işlia, tel.: 0241 22842; 0241 22187  

ww w .cim islia.m d

DECIZIA Proiect
nr. 04/

din 29.06.2022

Cu privire la iniţierea delimitării, 
delimitarea în mod selectiv, formarea 
prin separare, prin combinare şi modificarea în 
hotare fixe a bunurilor imobile

în 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 publică 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 din or. Cimişlia, 
după cum urmează:

1.1 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,05 ha, situat în str. Ştefan cel Mare, f/n, 
adiacent staţiei de alimentare cu combustibil „Tirex Petrol”, cu nr. cadastral 2901110178, cu 
categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă-aferent obiectivului 
comercial şi prestări servcii. Cu instituirea servituţii cale liberă de acces către bunul imobil cu 
nr. cadastral 2901110179.

1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 10 ha, din contururile 4607, 4608, situate în 
extravilanul or. Cimişlia, regiunea staţia antigrindină, adiacent terenului cu nr. cadastral 
2901207065, categoria de destinaţie-agricol, modul de folosinţă- păşuni.

1.3 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,025 ha, situat în str. Alexandru cel Bun f/n,
adiacent terenului proprietate privată a cet. cu nr. cadastral
cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă- aferent 
obiectivului comercial şi prestări servicii.

1.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa 0,40 ha, situat în str. B. Lăutaru, 15, cu nr. 
cadastral 2901308042, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de 
folosinţă- aferent obiectivului destinat locuinţei.

1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 23,15 ha, din conturul 1279, situat în intravilanul 
or. Cimişlia, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901308198, categoria de destinaţie-agricol, 
modul de folosinţă- păşuni.
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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 0,0054 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
cu nr. cadastral 2901304510, categoria de destinaţie din intravilanul localităţilor, modul de

folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
2.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,1128 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 

str. I. Popuşoi, f/n, cu nr. cadastral 2901313227, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.

2.3 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 1,4305 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
str. M. Eminescu, f/n, cu nr. cadastral 2901304879, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.4 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,3129 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
str. M. Eminescu, f/n, cu nr. cadastral 2901304880, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.

2.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,0923 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
str. Şt. cel Mare, f/n, cu nr. cadastral 2901304885, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.6 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,2135 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
str. Şt. cel Mare, f/n, cu nr. cadastral 2901304884, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.

2.7 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,0818 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
str. Decebal, f/n, cu nr. cadastral 2901304882, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi.

3. A modifica hotarele bunurilor imobile prin stabilirea hotarelor fixe şi a aproba planurile 
geometrice noi, după cum urmează:

3.1 Teren proprietate privată a cetăţenilor: cu nr. cadastral
. situat în intravilanu or. Cimişlia, str-la____  ______ , . . ,  cu suprafaţa de 0,

227 ha, (anexa nr. 1).
3.2 Teren proprietate publică a cimitirului din or. Cimişlia, cu nr. cadastral 2901308288, situat în 

intravilanul or. Cimişlia, str. V. Alecsandri, f/n, din suprafaţa de 5,1286 ha, cu suprafaţa de 
7,9282 ha, (anexa nr. 2).

4. A forma prin separare din bunurile imobile proprietatea oraşului Cimişlia, după cum 
urmează:

4.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,453 ha, cu numărul cadastral 2901304410, 
situat în str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 14, cu categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţii, cu modul de folosinţă-ferent obiectivului public şi administrativ,două bunuri 
imobile, cu aprobarea planurilor geometrice (anexa nr. 3), nou formate, şi anume:

4.1.1 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,4527 ha, cu nr. cadastral 2901304410, situat 
în bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 14.

4.1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 3 m2, cu nr. cadastral 2901304889, situat în str. 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, f/n.

4.2 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0290 ha, cu numărul cadastral 2901303638, 
situat în intravilanul or. Cimişlia, str. I. Creangă, f/n, categoria de destinaţie-din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor, patru bunuri imobile, cu 
aprobarea planurilor geometrice, (anexa nr. 4), nou formate, şi anume:

4.2.1 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. I. Creangă, f/n, cu 
suprafaţa 0,0018 ha, cu nr. cadastral 2901303638, categoria de destinaţie-din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.

2



4.2.2 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0127 ha, cu 
nr. cadastral 2901303517, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă -  pentru amplasarea garajelor. Cu condiţia instituirii servituţii gratuite cu suprafaţa 
de 0,0038 ha, acces liber către bunul imobil dominant cu nr. cadastral
proprietate privată a cet. (anexa nr. 5).

4.2.3 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0023 ha, cu 
nr. cadastral 2901303519, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.

4.2.4 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0097 ha, cu 
nr. cadastral 2901303518, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă -  pentru amplasarea garajelor cu instituirea servitutii pe întreaga suprafaţă, acces 
liber pentru bunurile imobile adiacente.

4.2.5 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0025 ha, cu 
nr. cadastral 2901303520, categoria de destinaţie- din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă -  pentru amplasarea garajelor, (anexa nr. 6)

4.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,5686 ha, cu numărul cadastral 2901304.347, 
situat în str. Suveranităţii, 5b, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă- aferent obiectivului comercial si prestări servcii, patru bunuri imobile, cu 
aprobarea planurilor geometrice nou formate, şi anume:

4.3.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,5457 ha, cu numărul cadastral 
2901304.347, situat în str. Suveranităţii, 5b, cu instituirea servituţii cale de acces (anexa nr. 
V):
- cu sprafaţa 0,0964 ha, pentru bunurile imobile dominante cu nr. cadastral 2901304894 
respectiv nr. cadastral 2901304895;
- cu suprafaţa 0,0007 ha pentru bunul imobil dominant cu nr. cadastral 2901304896.

4.3.2 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0144 ha, cu numărul cadastral
2901304894, situat în str. Suveranităţii, 5b.

4.3.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0049 ha, cu numărul cadastral
2901304895, situat în str. Suveranităţii, 5b.

4.3.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0036 ha, cu numărul cadastral
2901304896, situat în str. Suveranităţii, 5b.

5. A aproba trecerea bunurilor imobile proprietatea oraşului Cimişlia din domeniul 
public în domeniul privat, după cum urmează:

5.1 Teren cu nr. cadastral 2901304889, cu suprafaţa 3 m2, situat în bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
f/n.

5.2 Teren cu nr. cadastral 2901304018, cu suprafaţa de 0,2547 ha, situat în str. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, f/n, cu categoria de destinaţie teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă- 
aferent obiectivelor gospodăriei comunale.

5.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0144 ha, cu numărul cadastral 2901304894, 
situat în str. Suveranităţii, 5b.

5.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0049 ha, cu numărul cadastral 2901304895, 
situat în str. Suveranităţii, 5b.

5.5 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,0036 ha, cu numărul cadastral 2901304896, 
situat în str. Suveranităţii, 5b.

6. A schimba modului de folosinţă a bunului imobil-teren cu suprafaţa 3 m2, cu nr. cadastral
2901304889, din „ aferent obiectivului public şi administrativ” în „aferent obiectivului 
comercial si prestări servicii”.

7. A modifica şi corecta pct. 8.1 din Decizia Consilului nr. 02/07 din 30.03.2022 Cu privire la
anularea, iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv,
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actualizarea şi modificarea hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinare”, substituind 
în text suprafaţa de „0,135 ha” cu „0,0367 ha”.

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

Sergiu ANDRONACHI

U ^  Cristina PÎNZARI

Ion SECARĂ

Notă informativă 
la Proiectul Decizie nr. 04/ din 29.06.2022 

“Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, 
prin combinare şi modificarea în hotare fixe a bunurilor imobile”

Se propune Consiliului, după cum urmează:
In subpctunctul 1.1 - A iniţia lucrarea cadastrală de delimitare a terenului cu suprafaţa, 

0,05 ha, situat în str. Ştefan cel Mare, f/n, adiacent staţiei de alimentare cu combustibil „Tirex 
Petrol”, cu nr. cadastral 2901110178.

De fapt, iniţiativa de a delimita acest sector de teren este a Primăriei, intenţia a apărut în urma 
adresării reprezentanţilor„Tirex Petrol”, solicitând a le asigura în permanenţă din acest sector 
public acces liber pentru a traversa maşinile de mare tonaj ce deservesc staţia d-lor cu 
combustibil. Solicitarea le-a fost respinsă, fiind explicat prin faptul că d-lor deţin suficient teren 
pentru a-şi desfăşura activitatea. Prin urmare terenul va fi delimitat şi înstrăinat prin licitaţie 
publică cu restricţii privind accesul către bunurile dominante.

In subpunctul 1.2 -  A iniţia lucrarea cadastrală de delimitare a terenului cu suprafaţa 10 
ha, din contururile 4607,4608, situat în extravilanul or. Cimişlia, regiunea-staţia antigrindină, 
adiacent terenului cu nr. cadastral 2901207065.

Terenul în cauză se propune a delimita la iniţiativa Primăriei, ca ulterior să fie expus în 
arendă prin licitaţie publică cu strigare. Conform documentaţiei cadastrale, terenul dat este din 
domeniul public, mod de folosinţă - păşune. în natură, terenul nu poate fi folosit după destinaţie 
deoarece este înconjurat de terenuri proprietate privată. La moment este cultivat ilegal. Se 
presupune că terenul este folosit de Agentul economic care deţine în proprietate terenurile 
învecinate cu bunul în cauză. în acest sens, a fost întocmit un act de constatare în scopul 
identificării persoanei pentru a răspunde în conformitate cu legislaţia în vigoare.

In subpunctul 1.4 -  La cererea administratorului Asociaţiei de Coproprietari în 
condominiu, dna. Margin Natalia, a iniţia procedura de delimitare a terenului aferent blocului 
locativ din str. B. Lăutaru, 15 cu nr. cadastral 2901308042.

în subpunctul 1.5 -  la cererea managerului companiei „FLYDEV-8H,, SRL, Zinaida 
Retarenco (privind darea în arenda a terenului cu sprafaţa de 13 ha, adiacent terenului cu nr. 
cadastral 2901308198, regiunea-Cogîlnic, pentru amplasarea şi dezvoltarea unui Parc 
Fotovoltaic cu capacitatea de 5-7 MWp ), a iniţia delimitarea bunului imobil cu suprafaţa de 23,5

Proiect iniţiat de Primar 

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist
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ha, din conturul nr. 1279, pentru a fi înregistrat la ASP „Departament Cadasatru,, ca proprietatea 
oraşului.

Se propune de a delimitată terenul cu suprafaţa de 23,5 ha, precum este după evidenţa 
Registrului cadastral din 1996, întregul contur 1279 deoarece Regulamentul privind modul de 
delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 
11.02.2019, indică astfel de obligativitate. Ulterior din terenul supra indicat, va fi format prin 
separare sectorul de teren cu suprafaţa de 13,0 ha, necesară în scopul solicitat de compania sus 
numită, care va fi expus pentru arendă prin licitaţie publică cu strigare, numai după ce vor fi 
organizate consultări publice, având în vedere de faptul că bunul imobil face parte din domeniul 
public, este de interes local, satisface necesităţile colectivităţii iar potrivit legislaţiei în vigoare 
este obligatoriu a efectua o astfel de procedură.

De specificat faptul că la 22.03.2022, a fost modificat şi completat art. 36 al Codulului 
Funciar al RM cu o nouă prevedere care stabileşte că din categoria terenurilor cu destinaţie 
agricolă vor face parte terenurile ocupate de sisteme fotovoltaice solare, cu condiţia înierbării 
acestora sau a desfăşurării activităţilor ce au drept scop obţinerea produselor agricole. Prin 
urmare această normă dă posibiliatea investitorilor a implementa astfel de proiecte pe teren 
agricol ceea ce nu a a putut fi realizat în trecut.

In punctul 2. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în 
mod selectiv, indicate în pct. 2 a prezentului proiect de decizie, pentru a fi înregistrate la 
Serviciul cadastral din cadrul Centrului Multifuncţional Cimişlia, ca proprietate a oraşului. 
Aceste bunuri imobile au parcurs toate etapele procesului de delimitare conform Regulamentul 
privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică nr. 63 din 11.02.2019, fiind 
acceptate prin Deciziile Consiliului anterioare.

în punctul 3. A modifica hotarele terenului cu nr. cadastral situat în
intravilanul or. Cimişlia, str-la 1, prin stabilirea hotarelor fixe, fără schimbarea
suprafeţei.

De fapt, modificarea hotarelor se solicita la cererea cet. 
proprietarii terenului sus numit în scopul construcţiei gardului şi amenajării terenului privat. 
Hotarele sectorului sus numit, nu se modifică pe toate laturile terenului. Se corectează doar una 
din cele patru laturi a sectorului, nesemnificativ, anume cea de la stradă formând linie dreaptă. 
Conform Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrării cadastrale la nivel de teren 
lucrarea cadastrală de acest tip trebuie aprobată prin Decizia Consiliului.

în subpunctul 4.3. A extinde hotarele terenului - cimitirul din str. V. Alecsandri, din s.- 
5,1286 ha cu suprafaţa de 7,9282 ha, în legătură cu epuizarea spaţiului liber destinat 
înmormântărilor.

In subpunctele 4.1, 5.1, 6. A forma prin separare din bunul imobil - terenul aferent 
clădirii administrative-Primăria, cu nr. cadastral 2901304410, din suprafaţa de S- 0,453 ha un 
teren cu suprafaţa de 3 m2. Acest teren va fi înregistrat în registrul Bunurilor imobile ca bun 
independent. La moment pe acest teren se află o porţiune dintr-un perete construcţie capitală, 
proprietate privată. Actualmente, terenul în cauză se clasifică ca teren din domeniul public. 
Pentru a da posibilitate de a înstrăina bunul prin licitaţie publică este necesar a schimba domeniul 
din „ public” în „domeniul privat”. Totodată, se propune în punctul 6 al prezentului proiect de 
decizie a modifica modul de folosinţă din aferent obiectivului public şi administrativ” în 
„aferent obiectivului comercial şi prestări servicii” pentru a nu avea impedimente la vânzarea lui. 
De specificat că lucrarea cadastrală a fost iniţiată la cererea cet. Javgureanu Vladimir, persoană 
interesată de procurarea acestui teren.

în subpunctul 4.2 A forma prin separare din bunul imobil-terenul cu nr. cadastral 
2901303368, str. I. Creangă, f/n, cu suprafaţa 0,0290 ha, cinci bunuri imobile:

1. teren cu suprafaţa 0,0018 ha, cu nr. cadastral 2901303638;
2. teren cu suprafaţa 0,0127 ha, cu nr. cadastral 2901303517;
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3. teren cu suprafaţa 0,0023 ha, cu nr. cadastral 2901303519;
4. teren cu suprafaţa 0,0122 ha, cu nr. cadastral 2901303518;
5. teren cu suprafaţa 0,0025 ha, cu nr. cadastral 2901303520.

Terenul nou format cu suprafaţa de 0,0018 ha va fi înstrăinat prin Decizia consiliului la 
următoarea şedinţă a Consiliului, ca teren aferent construcţiei cet. deoarece
persoana în cauză deţine cu acte de proprietate în regulă o construcţie garaj. Celelalte trei 
terenuri vor fi înstrăinate prin licitaţie publică cu strigare.

în subpunctelor 4.3, 5.3, 5.5 A forma prin separare din bunul imobil-terenul cu nr. cadastral 
2901304347, cu suprafaţa de 0,5686 ha, patru bunuri imobile şi anume:

1. teren cu suprafaţa de 0,5457 ha, cu numărul cadastral 2901304.347;
2. teren cu suprafaţa de 0,0144 ha, cu numărul cadastral 2901304894;
3. teren cu suprafaţa de 0,0049 ha, cu numărul cadastral 2901304895;
4. teren cu suprafaţa de 0,0036 ha, cu numărul cadastral 2901304895.

Bunurile imobile nou formate indicate în pct. 2-4 sânt terenuri aferente construcţiilor private, 
magazine, ce le aparţine cu drept de proprietate Cooperativei de consum Cimişlia. Prin urmare, 
aceste terenuri vor fi excluse din suprafaţa totală a pieţii şi vor putea fi înstrăinate proprietarului 
construcţiilor Cooperativa de Consum Cimişlia fără impedimente.

în subpunctul 5.2 A schimba domeniul terenului aferent construcţiei cazangeria din 
regiunea ŞPT, situată în str. Ştefan cel Mare şi Sfint, f/n, cu nr. cadastral 2901304018, cu 
suprafaţa 0,2547 ha, din „domeniul public” în „domeniul privat”, pentru a da posibilitatea 
înstrăinării acestuia prin licitaţie publică cu strigare.

în subpunctul 7. La cererea cet. având în vedere necesitatea îngrădirii
bunurilor imobile cu numere cadastrale: în urma analizei la faţa
locului, s-a determinat că, pentru o mai bună gestionare a acestora, este necesară modificarea 
hotarelor de teren. Astfel, pentru înlăturarea fragmentării terenurilor cu numere cadastrale 
stipulate mai sus, se propune ca o parte din suprafaţa terenurilor cu nr. cadastrale 2901307342 şi 
2901307157 să fie cedată terenurilor cu nr. cadastrale 2901307341 şi 2901307329, care se află în 
gestiunea APL Cimişlia, iar APL Cimişlia la rândul său să cedeze o parte echivalentă din terenul 
cu nr. cadastral 2901307341. Corectarea suprafeţei din decizie are loc din motiv că s-au produs 
greşeli la măsurările din teren.

Specialist principal pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Ana DURLESCU
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Anexa nr. 1
la Proiectul de Decizie nr. 04/ 29.06.2022

SCHEMA DE MODIFICARE A HOTARULUI 
fa r a  s c h im b a r e a  s u p r a fe ţe i

Num ărul cadastral

182 -  numărul cadastral al terenului 
01 -  numărul cadastral al clădirii

Numar^cadastral Tipul.bunului Suprafaţa Destinaţia Mod.de.foloslnta

Taron ! 0.2216 ha Oin intravilan Pentru construcţii

construcţie j 150 9 mp. Casa de locuit individuala

consVuoKjio 28 m.p. Construcţie accesorie (Garaj)

construcţie : 39.4 m p. Construcţie accesorie (Magazie)

| constructor 10.8 m p. Construcţie accesorie (Magazie)

Parametrii hotarului vezi verso Pagina I din 2
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Anexa nr. 2
la Proiectul de Decizie nr. 04/-^ £  din 29.06.2022

SCHEMA DE MODIFICARE A HOTARELOR 
TERENUL CIMITIRULUI

Numărul cadastral______2901318.288

288 ~ numărul cadastral al terenului 
01 - numand cadastrul al clădirii

| Numar_cadastral j Tipul_bunukii [suprafaţa [po&tlnatia________~| Mod^de^folosinta

[29013182 6 8 [Teren________  ] 7 92B2ha [Dinintravilan [Amenajat _____

Parametrii hotarului vezi verso d m l
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Anexa nr. 3
Ia Proiectul de Decizie nr. 04/^ ^ ~  din 29.06.2022

PROIECTUL DE FORMARE 
prin  separare

la n ivel de teren  cu construcţii

Numar_cadastral Tipul_bunului j Suprafaţa Destinaţia Mod_de_foloslnta

2901304.410 Teren [ 0.453 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901304 410 01 construe^ j 559.4 m p. Construcţie (construcţia administrativa)

2901304.410.02 construcţie I 266 m p. Construcţie (garaj)

2901304 410.03 construcţie 111.5 m.p. Construcţie (veeeu)

Caracteristicile tehnice ale bunului(rilor) imobil(e) formate

Numar_cadastral Tipul.bunului Suprafaţa Destinaţia Modde_foloalr»ta

2901304 410 Teren 0.4527 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901304.410.01 construcţie 559.4 m.p. Construcţie (construcţia administrativa)

2901304.410.02 construcţie 268 m.p. Construct (garaj)

2901304.410.03 construcţie 11.5 m.p. Construcţie (veceu)

2901304.889 Teren 0.0003 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

Pâgiiu 1 din 2
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Anexa nr. 4
la Proiectul de Decizie nr. 04/V ^  din 29.06.2022

PROIECTUL DE FORMARE 
prin separare

la n ivel de teren cu construcţii

Caracteristicile tehnice ale bunului(rilor) iraobil(e) iniţiale

.638 - numărul terenului 
01 - nr.cadastral al clădirii

Numar_cadastral Tipul_bunu!ul Suprafaţa Destinaţia M oddetoloalnta

2901303.638 Teren 0.0290 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

29C1303.638 01 construcţie 17.6 m.p. Construcţie (Garai)

Caracteristicile tehnice ale bunului(rilor) imobil(e) formate

Numar_cadastral Tipul_bunulul Suprafaţa Destinaţia Mod_de_folo8inta

2901303.517 Teren 0.0127 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901303.518 Teren 0.0097 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901303.518 Teren 0.0023 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901303.520 Teren 0.0025 ha Teren dm intravilan Pentru construcţii

2901303.638 Teren 0.0018 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

2901303.638.01 construcţie 17.5 m.p. Construcţie (Garaj)
Pagina I .ba 2
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Anexa nr. 5
la Proiectul de Decizie nr. 04/ - ^  din 29.06.2022

P L A N U L  G E O M E T R I C

Numărul cadastral

C a r a c te r is t ic ile  te h n ic e  a le  b u n u lu i im o b il

] Numar^cadastral j Tlpuljţwmdul | Suprafaţa [Destinat!» j Mod_de^foloslnta

0  [Teren_________ [  0.012 7  ha j Teren din intravilan } Pentru construcţii

P o r ţiu n e a /ile  d e  te r e n  p r e c o n iz a te  p e n tr u  A r e n d a /S e r v itu te

| Nr_portiunli_do_teren | Denumirea Suprafata_hii_ j Ter»n_domInant | Tipul

0.00061 | Servituto

[ Remarca

l  Portiunea solicitata__|

Parametrii hotarului porţiunii solicitate vezi verso Pagin» I din 2
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Anexa nr. 6
la Proiectul de Decizie nr. 04/^ ^  din 29.06.2022

P L A N U L  G E O M E T R I C

Numărul cad astra l______ 2901303.520
X

520 - nutruirul cadastralul terenul ia 
01 - numărul cadastral al clădirii

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil
Numar_cadastral ' Tipul_bunului Suprafaţa I Destinaţia i Mod_d*_fok>slnta

2901303 520 Teren i 0.0025 ha ! Teren din intravilan i Pentru construcţii

Informaţie despre lie drepturi reale constituite pe teren
Nr Denumirea Suprafata_ha Teren_domlnant Tipul

Servitute 0.0025 2901303.518 Servitute de trecere

00025 2901303.324 Servitute de trecere

0.0025 2901303.325 Servitute de trecere

Parametrii hotarului vezi verso Pagina I din 3
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Anexa nr. 7
la Proiectul de Decizie nr. 04/ din 29.06.2022

SCHEMA SEPARARE PIAŢA 

Numărul cadastral______ 2901304.347________
K

Amplasamentul bunului

347 - numărul cadastral al terenului 
01 • numărul cadastral al clădirii

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil initial
j Numar_cadastral Tipuljninului Suprafaţa Destinaţia Mod_da_foloslnta

Teren 0.5686 ha Pentru construcţii Pentru construcţii

2901304.347 Teren 0.5457 ha Pentru construcţii

2901304.894 Teren 0 0144 ha Pentru construcţii

2901304.095 Teren 0.0049 ha Pentru construcţii

2901304.896 Teren 0.0036 ha Pentru construcţii

Informaţie despre alte drepturi reale constituite pe teren
Nr Denumirea Suprafata__ha Teren_dominant Tipul

0.0964 2901304894/895 Servitute de trecere

0.0007 29013040896 Servitute de trecere

Parametrii hotarului vezi verso Pugifia I din 4


