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CONSILIUL ORĂŞENESC CIMIŞLIA
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DECIZIA Proiect
nr. 03 l(P5~ 

din S<? . 0% .2022

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

în 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) din Legea privind administraţia publică locală nr. 
436 din 28.12.2006, 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 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr. 121 din 4 mai 2007, Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 
din 05.04.2018, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, 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 oraşul 
Cimişlia, după cum urmează:

1.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,01 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia
str. Decebal, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral cu categoria de
destinaţie -  teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea 
garajelor.

1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 16,87 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912201084, conturul 886, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.3 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 11,86 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca- Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912301002, conturul 1280, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.4 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 24,42 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912306001, conturul 1392, cu 
categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 5,82 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901218154, conturul 896, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.6 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 18,16 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Nouă, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912306001, conturul 1465, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.7 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 7,59 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Nouă, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912306001, conturul 1452, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.
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1.8 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 5,56 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca -  Nouă, adiacent terenului cu nr. cadastral 2912306003, conturul 1445, cu 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

1.9 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0036 ha, situat în or. Cimişlia str. M.
Eminescu, nr. 49/1, nr. cadastral cu categoria de destinaţie -  teren din
intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei.

l.lOTeren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0056 ha, situat în or. Cimişlia str.
Cogîlnic f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral categoria de destinaţie - teren
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei.
2. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din oraşul Cimişlia, în mod 

selectiv, ca ulterior să fie înregistrate Ia Serviciul cadastral din cadrul Centrului 
Multifuncţional Cimişlia, ca proprietate a oraşului, după cum urmează:

2.1 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,1241 ha, situat în or. Cimişlia str. 
Cetatea Albă, f/n, cu nr. cadastral 2901310404, categoria de destinaţie -  teren din 
intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări 
servicii.

2.2 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0280 ha, situat în or.Cimişlia str. B. 
Lăutaru f/n cu nr. cadastral 2901305494, categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări servicii.

2.3 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0435 ha, situat în or.Cimişlia str. B. 
Lăutaru, f/n, cu nr. cadastral 2901305495, categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări servicii.

2.4 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,24 ha, situat în or. Cimişlia, sat. 
Dimitrovca, nr. cadastral 2940106180, categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.5 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,24 ha, situat în or. Cimişlia, sat. 
Dimitrovca, nr. cadastral 2940106096, categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.6 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,09 ha, situat în or. Cimişlia, str. Aguţilor, 
f/n, cu nr. cadastral 2901305427, categoria de destinaţie -  teren destinate industriei, şi cu 
alte destinaţii speciale, modul de folosinţă -  aferent obiectivelor cu destinaţie specială.

2.7 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 47,8241 ha, cu nr. cadastral 2901411128, 
categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni.

2.8 Teren public, domeniul privat cu suprafaţa de 0,0053 ha, situate în or. Cimişlia str. 
Decebal f/n cu nr. cadastral 2901304725, categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  afferent obiectivului comercial şi prestări servicii.

2.9 Teren public, domeniul public cu suprafaţa de 2,5358 ha, situat în or. Cimişlia str. 
Nicolae Iorga f/n cu nr. cadastral 2901321038, categoria de destinaţie -  teren din 
intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea obiectivelor gospodăriei 
comunale.

2.10Teren public, domeniul public cu suprafaţa de 0,2547 ha, situat în or. Cimişlia str.
cu nr. cadastral categoria de destinaţie -  teren din

intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea obiectivelor gospodăriei
comunale.
3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului oraşului Cimişlia, Dl 

Sergiu Andronachi.
4. Prezenta Decizie se va publica în Regipt de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 

Primăriei oraşului Cimişlia.
Proiect iniţiat de primar Sergiu ANDRONACHI
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Avizat:
Secretarul consiliului Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂJurist

Notă informativă
la Proiectul Decizie nr. 03/^T din / , f .  .2022

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

Se propune Consiliului, după cum urmează:
In punctul 1.1 La cererea cet. a iniţia procedura de delimitare a

terenului public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,01 ha, din str. Decebal, adiacent casei de locuit 
cu nr. cadastral ce-i aparţine solicitantului, în scopul construcţiei unui mini depozit.
De menţionat: că terenul supra indicat este liber de orice reţele inginereşti, acest fapt a fost 
confirmat de către toate instituţiile desconcentrate din teritoriu, l-a coordonarea schemei de 
amplasare a terenului.

Ca mai apoi după înregistrarea terenului la IP „Agenţia Servicii Publice” Departament 
cadastru, ca proprietatea oraşului, acesta va fi expus pentru vânzare la licitaţie publică cu 
strigare. Preţul de vânzare va fi stabilit în urma întocmirii raportului de evaluare de către 
evaluatorul certificat în acest domeniu.

In punctele 1.2-1.8 A iniţia procedura de delimitare a bunurilor imobile -  terenuri publice, 
domeniul public, proprietatea oraşului, situate în extravilanul sat. Bogdanovca -Veche, cu modul 
de folosinţă - păşuni.
De fapt, la moment o parte din aceste terenuri se află în arendă la persoane fizice şi persoane 
juridice, iar o altă parte nu sunt transmise în arendă din cauza noilor cerinţe mai complicate după 
procedura prevăzută în Legea nr. 1308/1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare 
cumpărare a pământului, l-a administrarea şi valorificarea bunurilor imobile. Iar 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.

In punctul 1.9 La cererea cet. (privind cumpărarea terenului public
cu suprafaţa de 0,0036 ha, cu nr. cadastral a iniţia
procedura de delimitare a bunului imobil supra indicat. Terenul este înregistrat din timpul 
evaluării în masă, în temeiul legii cadastrului bunurilor imobile din 1998, ţinând cont de acest 
fapt şi de prevederile Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, terenul trebuie 
supus delimitării.

în punctul 1.10 La cererea cet. a iniţia procedura de delimitare a
terenului cu suprafaţa de 0,0056 ha, situat în or. Cimişlia, str. Cogîlnic, f/n, adiacent terenului cu 
nr. cadastral . De fapt, acest teren se află între două sectoare de teren privat, în viitor
nu va fi necesar oraşului, poate fi vândut prin licitaţie publică. Pentru a putea înstrăina bunul 
imobil este necesar ca bunul să fie delimitat, înregistrat în registrul de stat şi de a întocmi 
raportul de evaluare, de către evaluator licenţiat, pentru determinarea preţului de piaţă a bunului.

în punctul 2.1 Se propune spre aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 4.8 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 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 2.5 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 6/6 din 15.10.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, actualizarea şi modificarea hotarelor a bunurilor imobile proprietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.3 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 2.4 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 6/6 din 15.10.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare, în mod selectiv, actualizarea şi modificarea hotarelor a bunurilor imobile proprietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.4-2.5 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.1 al Deciziei 
Consiliului orăşenesc nr. 3/15 din 14.04.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în 
mod selectiv, actualizarea, modificarea hotarelor şi formarea prin separare a bunurilor imobile 
propietate publică a oraşului.

în punctul 2.6 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 2.8 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 6/6 din 15.10.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, 
actualizarea, modificarea hotarelor şi formarea prin separare a bunurilor imobile propietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.7 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 2.9 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 6/6 din 15.10.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în mod selectiv, 
actualizarea, modificarea hotarelor şi formarea prin separare a bunurilor imobile propietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.8 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.7 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 4/6 din 09.06.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare în mod selectiv, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.9 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p. 1.1 al Deciziei Consiliului 
orăşenesc nr. 4/6 din 09.06.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de 
delimitare în mod selectiv, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile proprietate 
publică a oraşului.

în punctul 2.10 aprobare materialele de delimitare iniţiată prin p.2.3 al Deciziei 
Consiliului orăşenesc nr. 6/6 din 15.10.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, delimitarea în 
mod selectiv, actualizarea, modificarea hotarelor şi formarea prin separare a bunurilor imobile 
propietate publică a oraşului.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Galina DULGHER
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