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DECIZIA Proiect
nr. 03/ f f i

din y /  . 0<f .2022

Cu privire la examinarea cererii prealabile 
înaintate de către avocatul Vladislav Berezovschi 
în interesele cet.

în data de 07.02.2022, a fost înregistrată cererea prealabilă depusă de către avocatul 
Vladislav Berezovschi în interesele cet. cu privire la anularea în parte a Deciziei
Consiliului orăşănesc Cimişlia nr. 5/9 din 28.09.2016 ”Cu privire la iniţierea formării, formarea, 
anularea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile”, şi anume a pct. 2.10 privind 
formarea terenului public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0655 ha nr. cadastral 
situat în intravilanul or. Cimişlia str. precum şi
anularea în parte a Deciziei Consiliului orăşănesc Cimişlia nr. 5/12 din 28.09.2016 ” cu privire la 
Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice” şi anume pct. 2.9 
privind vînzarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului public, domeniul privat, cu suprafaţa 
de 0,0655 ha nr. cadastral situat în intravilanul or. Cimişlia str.

în temeiul prevederilor art. 3 al Legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă, art. 7, art. 14 alin (2) al Legii 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică 
locală, art. 10, 118-126 Codul Administrativ nr. 116 din 10.07.2018, Consiliul orăşenesc 
Cimişlia, DECIDE:

1. Se ia act de cererea prealabilă depusă de avocatul Vladislav Berezovschi în în interesele
cet. ^ , cu privire la anularea în parte a Deciziei Consiliului orăşănesc Cimişlia
nr. 5/9 din 28.09.2016 ”Cu privire la iniţierea formării, formarea, anularea, actualizarea şi 
modificarea hotarelor bunurilor imobile” şi anume a pct. 2.10 privind formarea terenului 
public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0655 ha nr. cadastral situat în
intravilanul or. Cimişlia str. . . precum şi
anularea în parte a Deciziei Consiliului orăşănesc Cimişlia nr. 5/12 din 28.09.2016 ” cu 
privire la Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice” 
şi anume pct. 2.9 privind vînzarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului public, 
domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0655 ha nr. cadastral situat în intravilanul
or. Cimişlia str.

2. Se respinge ca neîntemeiată cererea prealabilă înregistrată cu nr. 02/lj-85 din 07.02.2022 
de către avocatul Vladislav Berezovschi în interesele cet.

3. Se propune cet. în contul terenului privat, cu s-0,04 ha, cu nr. cadastral
un teren echivalent cu suprafaţa de 0,04 ha, la alegere din terenurile publice 

cu numerele cadastrale 2901305423, 2901305326.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al Actelor 

Locale, se va aduce la cunoştinţă persoanelor vizate în termen de 5 zile de la semnarea 
Deciziei.
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5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului Cimişlia, Dl 
Sergiu Andronachi.

Proiect iniţiat de primar Sergiu ANDRONACHI

Avizat:
Secretarul Consiliului 
Jurist

Cristina PÎNZARI 
Ion SECARĂ

Notă informativă
La Proiectul de Decizie nr. 03/ din ÂXi/JL/

“Cu privire la examinarea cererii prealabile înaintate de către avocatul Vladislav 
Berezovschi în interesele cet. ’

De fapt, la data de 07.02.2022 a parvenit cererea prealabilă a avocatului Berezovschi 
Vladimir în interesele cet. _ Prin aceasta se solicită anularea în parte a Deciziei
Consiliului orăşănesc Cimişlia nr. 5/9 din 28.09.2016 ”Cu privire la iniţierea formării, formarea, 
anularea, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile”şi anume a pct. 2.10 privind 
formarea terenului public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0655 ha nr. cadastral 
situat în intravilanul or. Cimişlia str. precum şi
anularea în parte a Deciziei Consiliului orăşănesc Cimişlia nr. 5/12 din 28.09.2016 ”cu privire la 
Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice” şi anume pct. 2.9 
privind vînzarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului public, domeniul privat, cu suprafaţa 
de 0,0655 ha nr. cadastral situat în intravilanul or. Cimişlia str.

în urma examinării cererii prealabile şi a materialelor aferente acesteia, s-a constatat că 
terenul situat în str. _ , care poate fi vizualizat de
oricine accesînd oricare portal web (geoportal.md, moldova-map.md, cadastru.md), a fost 
înstrăinat de către Consiliul orăşenesc/Pimărie de două ori.
în anul 2006, terenul în cauză a fost înstrăinat cet. cu o suprafaţă de 0,04 ha, fiindu-
i atribuit de către OCT nr. cadastral şi repetat vîndut, în anul 2016 cet.

cu o suprafaţa de 0,0655 ha, cu nr.
Conform materialelor examinate în ansamblu: contractelor de vînzare cumpărare, informaţia 

din materialele grafice electronice cadastrale, considerăm că OCT se face vinovat de producerea 
acestui litigiu. Or, la prima tranzacţie efectuată de către Primărie, nu şi-a executat atribuţiile 
conform Instrucţiunii cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi 
geometrice, aprobat prin ordinul ARFC nr. 107/2003, nu a îndeplinit toate etapele de lucru 
prevăzute de aceasta, ca rezultat nefiind pe deplint înregistrat în Cadastru bunul imobil, lipsindu-1 
de informaţia grafică.
De menţionat că:

ambii iniţialii proprietari a terenului au efectuat tranzacţii de 2-3 ori.
- OCT la înregistrarea tranzacţiilor efectuate de după vânzarea terenului de către primărie 

primului cumpărător, nu a identificat faptul că terenul are nereguli în documentaţia 
cadastrală, fiind admise înregistrarea a 3 tranzacţii fără a constata lipsa informaţiei 
grafice în sistemul informaţional pe care îi deţin.
actualul proprietar al terenului după a doua vânzare de către Primărie a început deja 

construcţia. A zidit funfamentul vitoai^construcţii.
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De precizat că la sfârşitul anului 2021, OCT a solicitat Primăriei a stabili hotarele terenului 
în cauză, motivele nefiindu-ne cunoscute, pentru care Primăria a refuzat soluţionarea cererii.

Actualmente, după apariţia cererii prealabile sînt clare acţiunile întreprinse de OCT. Prin 
acest fapt au dat dovadă de neglijenţă în lucrul pentru înregistrarea terenului cu nr. cadsatral 

dorindu-şi recuperarea lucrului neîndeplinit şi a pasa cumva vina de cele întâmplate
pe Primărie.

Reeşind din cele specificate supra, în scopul atenuării situaţiei create şi punerea în drepturi 
depline a persoanelor lezate ca alternativă de soluţionare a litigiului, se propune consiliului a 
accepta de a propune cet. în contul terenului privat cu s-0,04 ha, cu nr. cadastral

un teren echivalent, la alegere din terenurile cu nr. cadastral 2901305423 respectiv 
cu nr. cadastral 2901305326.

Specialist principal pentru reglementarea 
regimului funciar Galina DULGHER
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