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4100, str. Ştefan cel Marc 14, or. Cimişlia, tel.: 0241 22842, fax: 0241 25739

www.citnislia.md

DECIZIA Proiect
nr. 08/ /<£ 

din â l  .12.2021

Cu privire la iniţierea delimitării, combinare, 
delimitarea în mod selectiv, formarea 
prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor 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. (2) lit. b) 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. 16 alin. (1), lit. f) 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. 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 Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbarea destinaţiei şi schimb 
de terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, Consiliul orăşenesc 
Cimişlia, DECIDE:

1. A forma prin combinare bunurile imobile, terenuri aferente construcţiilor agricole, 
agroindustriale, proprietate or. Cimişlia (47,57999015%) şi proprietate privată a 
coproprietarilor cet. (51,87526485%), cod personal
cet. (0,544745 %), cod personal şi anume:

1.1 Se combină, teren public, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,1270 ha
din totalul de 0,9397 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral ;

1.2 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,084 ha din
totalul de 0,2517 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

1.3 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,043 ha din
totalul de 0,2496 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral ___;

1.4 Se combină, teren public, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,2207 ha
din totalul de 0,32 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

1.5 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,1955 ha din
totalul de 2,3734 ha, de la terenul cu nr. cadastral cu terenul adiacent cu nr.
cadastral :
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1.6 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,0252 ha din 
totalul de 0,2831 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral .

2. A iniţia actualizarea şi modificarea hotarelor bunului imobil-teren cu numărul cadastral
2901305174, Cimitirului Evreiesc, proprietate publică, domeniul public, situat în 
intravilanul or. Cimişlia, str. M. Kogîlniceanu, 22.

3. A actualiza, a modifica hotarele bunurilor imobile şi a aproba planurile geometrice, 
după cum urmează:

3.1 Teren proprietate privată a cet. , cu nr. cadastral , situat în
intravilanu or. Cimişlia, cu suprafaţa de 0,0038 ha.
• A anula servitutea instituită asupra bunului imobil supra indicat, cu suprafaţa de 0,0014 

ha din totalul de 0,0038 ha, din considerentul lipsei reţelei de apeduct.
3.2 Teren public, domeniu privat, cu nr. cadastral situat în extravilanul or. Cimişlia,
din suprafaţa de „0,13 ha” cu „0,154 ha”.

4. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile, după cum
urmează:

4.1 Teren public, domeniul public, aferent blocului locativ, cu nr. cadastral 2901303361, situat în 
str. Al. cel Bun, 108, cu suprafaţa de 0,34 ha, cu categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţii, cu modul de folosinţă-aferent obiectivului destinat locuinţei;
4.2 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,0285 ha, situat în str. I. Popuşoi, adiacent
terenului cu nr. cadastral cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu
modul de folosinţă-aferent obiectivului comercial şi prestări servicii;
4.3 Teren public, domeniul privat, aferent Cultului Religios Biserica Creştină Evanghelică 
Baptistă „Golgota”, 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;
4.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0005 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str.
Traian, f/n, adiacent terenului proprietate privată cu nr. cadastral categoria de
destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei;
4.5 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0061 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. 
Al. cel Bun, 97/2 cu nr. cadastral 2901304510, categoria de destinaţie, terenuri din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă-pentru amplasarea garajelor;
4.6 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,08 ha, situat în intravilan or. Cimişlia str.
Decebal, f/n, adiacent terenului proprietate privată cu nr. cadastral , categoria de
destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi 
prestări servicii;
4.7 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,01 ha, situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. cel
Mare f/n, adiacent terenului proprietate privată cu nr. cadastral categoria de
destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi 
prestări servicii;
4.8 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,12 ha, situat în intravilan or. Cimişlia str. Cetatea 
Albă, f/n, adiacent terenului pe care activează Staţia de alimentare cu combustibil „Tirex Petrol,, 
cu nr. cadastral 2901310001, categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări servicii;
4.9 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,04 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Nicolae Testemiţanu, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901311085, categoria de destinaţie 
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei.
5. 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:
5.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,029 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia
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str. Ion Creangă f/n, cu nr. cadastral 2901303638, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,005 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Alexandru cel Bun f/n, cu nr. cadastral 2901304871, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă-aferent obiectivului destinat locuinţei.
5.3 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 2,5358 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Nicolae Iorga f/n, cu nr. cadastral 2901321038, categoria de destinaţie agricolă, modul de 
folosinţă -  pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.
5.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 2,64 ha, situat în extravilanul sat. Bogdanovca 
Veche or. Cimişlia, cu nr. cadastral 2912111090, categoria de destinaţie agricolă, modul de 
folosinţă -pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.
5.5 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0092 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Anton Cehov f/n, cu nr.cadastral 2901310163, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.6 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0072 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Decebal f/n, cu nr.cadastral 2901308274, categoria de destinaţie din intravilanul localităţilor, 
modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.7 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,6328 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Burebista nr.4, cu nr.cadastral 2901306279, categoria de destinaţie teren destinat industriei, 
transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, modul de folosinţă -  pentru 
amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale.
5.8 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 5,825 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia
str. Burebista nr.l, cu nr. cadastral 2901306284, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale.

6. A forma prin separare din bunurile imobile proprietatea oraşului Cimişlia, după cum 
urmează:
6.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 1,1328 ha, cu numărul cadastral 2901110196, 

situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia agricolă, două bunuri imobile, cu aprobarea 
planurilor geometrice nou formate, şi anume:

6.1.1 Teren public, domeniu public, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,5961 ha, cu 
nr. cadastral 2901110196, cu destinaţia-agricol, modul de folosinţă- păşune;

6.1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,5367 ha, cu nr. cadastral 2901110203, cu 
destinaţia- agricol, modul de folosinţă- păşune, în scopul construcţiei fermei de cai;

6.2. Teren public, domeniul privat, cu suprafaţade 0,0072 ha, cu numărul cadastral 
2901308274, situat în str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, 
cu modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor, trei bunuri imobile, cu aprobarea 
planurilor geometrice nou formate, şi anume:

6.2.1 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;

6.2.2 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;

6.2.3 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;

6.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,154 ha, cu numărul cadastral 2901110192, 
situat în extravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia agricolă, două bunuri imobile, cu aprobarea 
planurilor geometrice nou formate, şi anume:

6.3.1 Teren public, domeniu public, situat în extravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,13 ha, cu 
nr. cadastral 2901110192, cu destinaţia- agricol;
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6.3.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,024 ha, cu nr. cadastral 2901110202, cu 
destinaţia- agricol.

7. A efectua trecerea bunului imobil, proprietatea oraşului, teren cu nr. cadastral 2901110203, 
cu suprafaţa 0,5367 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia - agricol, din „ domeniul 
public” în „domeniul privat”.
8. A schimba modul de folosinţă a bunului imobil-teren cu suprafaţa 0,5367 ha, cu nr. cadastral 
2901110203, destinaţia agricol, din „păşune” în „pentru amplasarea obiectivelor de 
infrastructură a agriculturii”.
9. A anula grafica şi a radia din Registrul Bunurilor Imobile înscrisul, pentru bunurile imobile 
din or. Cimişlia, după cum urmează:
9.1 Teren public, cu nr. cadastral 2901303360, situat în str. Al. cel Bun, 108/4, cu suprafaţa 

0,0090 ha;
9.2 Teren public, cu nr. cadastral 2901303350, situat în str. Al. cel Bun, 108/3, cu suprafaţa 

0,0024ha;
10. A anula:
10.1 Subpunctul 1.6 din Decizia Consiliului nr. 1/13 din 29.01.2020 “Cu privire la iniţierea 

delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, formarea prin separare,
a bunurilor imobile proprietatea oraşului”.

10.2 Punctul 3 din Decizia Consiliului 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 proprietatea oraşului”.

• Ambele prevederi ale Deciziilor Consiliului supra indicate sunt cu referire la. 
terenul public, situat în str. Aguţilor, în spatele clădirii Remizei de Pompieri şi Salvatori, 

care urma să fie folosit în scopul construcţiei platformei pentru aterizare şi decolare a 
elicopterelor SMURD.

11. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl 
Sergiu Andronachi.

12. Prezenta Decizie se va p 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul consiliului 

Jurist

la Proiectul de Decizie nr. 08/^  din 12.2021 
„Cu privire la iniţierea delimitării, combinare, delimitarea în mod selectiv, formarea prin 

separare, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile”

Se propune Consiliului, după cum urmează:

Puncul 1.1-1.6, la cererea cet. având în vedere necesitatea îngrădirii
bunurilor imobile cu numere cadastrale:

xiblica în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PÎNZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
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(pe aceste terenuri 51,87526485% din fiecare teren, proprietar cet. _ 0,544745%
din fiecare teren, proprietar cet. w 47,57999015% din fiecare teren este în
gestiunea APL Cimişlia), 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 şi să
fie cedată terenurilor cu nr. cadastrale şi . care se află în gestiunea APL
Cimişlia, iar APL Cimişlia la rândul său să cedeze o parte echivalentă din terenul cu nr. cadastral 

astfel încât suprafaţa terenului cu nr. cadastral să fie mărită
corespunzător.

Aceeaşi lucrare se propune şi la terenurile cu nr. cadastrale si
să fie cedate suprafeţe de teren către terenul adiacent cu nr. cadastral gestionat de
APL Cimişlia.

Toată această lucrare, conform art. 13 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile 
nr. 354 din 28.12.2004, respectă procedura combinării, unde formarea unui bun imobil prin 
separarea unei părţi din bunul imobil înregistrat, fără a se forma un bun imobil independent şi 
alipirea ei la un bun imobil adiacent. La formarea bunului imobil prin combinare, numerele 
cadastrale ale bunurilor imobile nu se modifică.

Punctul 2. - A iniţia lucrarea cadastrală de actualizare şi modificare a hotarelor 
terenului, cu nr. cadastral 2901305174, Cimitirului Evreiesc, cu posibilitatea extinderii acestuia 
din terenul adiacent, anterior parte din terenul de pe lângă casă parţial folosit de cet. Delinschi 
Ion.

Punctul 3.1 - La cererea cet. (privind modificarea hotarului terenului
proprietate privată, procurat recent de la Primărie, cu nr. cadastral situat în str.

, a actualiza şi modifica hotarele terenului supra indicat, în legătură cu apariţia unei 
confuzii din partea proprietarului la procurarea terenului prin licitaţie. Aceasta s-a pomenit că 
terenul, de fapt, care-1 considera privat în natură, este cu adevărat proprietate publică.

Punctul 3.2 - 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 actualiza şi modifica hotarele terenului cu nr. cadastral 2901110192, 
proprietatea oraşului, din suprafaţa de 0,13 ha cu suprafaţa de 0,154 ha, ca ulterior, din acesta, 
să fie separată o suprafaţă de 0,024 ha de teren, pentru a-1 înstrăina prin licitaţie publică cu 
strigare, pentru creearea unui dmm către bunul imobil-teren cu nr. cadastral 
proprietate privată a cet.

Punctul 4.1 şi punctul 9 - A iniţia delimitarea bunului imobil, terenul aferent blocului 
locativ din str. Al. cel Bun, 108, cu suprafaţa de 0,34 ha, care va include terenul aferent blocului 
cât şi terenurile ocupate de construcţii accesorii (garaje). Această lucrare se îndeplineşte în acest 
fel, pentru a da posibilitatea înregistrării în registrul bunurilor imobile a terenurilor ocupate de 
construcţiile accesorii, care sunt solicitate de locatarii blocului pentru procurare (ex.

Iniţial s-a încercat a delimita terenul ocupat de construcţiile accesorii (garaje) din preajma 
blocului locativ supra indicat, în alt mod, strict cât ţine construcţiile, însă la coordonarea 
materialelor de către APP am fost refuzaţi, pe motiv că nu dispunem de acte de proprietate 
asupra bunurilor în cauză. Din acest considerent se încearcă o altă variantă, considerată posibilă, 
pentru a dobândi înregistrarea bunurilor imobile, terenurilor publice aferente construcţiilor garaje 
ca proprietatea oraşului, ca ulterior să fie vândute prin licitaţie publică cu strigare.

Referitor la bunurile imobile cu nr. cadasatral 2901303360, 2901303350, care se propun 
pentru anulare din RBI, este din aceleaş motiv specificat mai sus.

Punctul 4.2 - La cererea cet. (privind procurarea unui teren situat în str. I.
Popuşoi, adiacent terenului cu nr. cadastral proprietate privată ce-i aparţine), a
iniţia delimitarea teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0285 ha, situat în str. I.
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adiacent terenului cu nr. cadastral cu categoria de destinaţie din
intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă- aferent obiectivului comercial şi prestări servicii.
După finisarea înregistrării terenului în registrul de stat, acesta va fi vândut prin licitaţie publică 

cu strigare.
Punctul 4.3 - 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.

Punctul 4.4 cet. solicită procurarea unei fâşii de teren adiacent casei sale
de locuit, motivul fiind că construcţia, casa de locuit fusese construită la hotarul de teren pe care 
îl deţine, în timpul înregistrării masive nu i s-a inclus în proprietate şi soclu construcţiei care la 
moment se află pe teren public.

Punctul 4.5 cet. este proprietara de construcţie cu modul de
folosinţă garaj, prin contract de vânzare-cumpărare. Garajul respectiv este amplasat în str.

:u nr. cadastral Conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr. 1428 din
16.12.2008, cumpărătorul a depus toate actele necesare pentru procurarea terenului aferent 
construcţiei. Respectiv, primarul, conform art. 15 al aceeaşi Hotărâri, este obligat să efectueze 
acţiuni de pregătire a materialelor pentru Decizia Consiliului local şi posibilitatea vânzării 
terenului aferent. Pentru aceasta este necesar de a iniţia delimitarea terenului aferent, şi anume a 
terenului cu suprafaţă de 0,0061 ha, conform Dispoziţiei din 04 mai 1999 nr. 41.

Punctul 4.6 Centrul de Business SRL, în persoana directorului V. Javgureanu, solicită 
procurarea lotului de pământ din str. Decebal, 13, or. Cimişlia cu suprafaţa de 5,6 m2, pentru 
amplasarea scării la clădirea cu destinaţie multiplă. Se propune de a delimita tot sectorul din str. 
Decebal şi anume sectorul situat între primărie, gazetei de sud şi salonului de frumuseţe 
„Maria,,. Ca mai apoi să fie separată porţiunea de sector solicitată de Centrul Business SRL.

Punctul 4.7 Compania Tarol-DD SRL, construieşte pe terenul ce îl deţine în proprietate 
din str. Şt. cel Mare 138, un centru comercial. Având intenţia să amenajeze şi o parcare, firma 
Tarol-DD, solicită să i-a în arendă pe o perioadă îndelungată o porţiune de teren de la APL 
Cimişlia pentru o funcţionare mai largă. Terenul solicitat este în mărime de 0,01 ha. Pentru 
aceasta se propune de a iniţia lucrările de delimitare a terenului ca mai apoi să fie dat în arendă.

Punctul 4.8 Se propune spre iniţiere de delimitare, la cererea cet. Comerzan N.. Şef 
Staţiei Peco „Tirex Petrol,,, a terenului din str. Cetatea Albă, adiacent staţiei Peco, ca mai apoi să 
fie procurat prin licitaţie publică cu strigare.

Punctul 4.9 La cererea cet. locuitor al or. Cimişlia de a procura terenul
propus pentru a construi o casă de locuit, deaceia se propune iniţierea delimitări pentru a putea 
înregistra bunul ca apoi să fie înstrăinat prin licitaţie publică cu strigare ca teren pentru 
construcţii, din cauza că teren nu i-a fost atribuit pentru familiile nou formate cetăţeanul este 
deacord să procure teren pentru construcţia unei case de locuit.
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în punctul 5.1 - 5.8 Se propune spre aprobare materialele de delimitare care au fost descrise 
în proiectele de decizie anterioare şi urmează să fie înregistrate la Agenţia Servicii Publice şi 
Cadastru.

In punctul 6.1-6.1.1-6.1.2 La cererea cet. (depusă în anul 2018, privind
vânzarea terenului public din vecinătate cu Fabrica de păsări „Cimgaluş”, în scopul construcţiei 
unei ferme de cai ), se separă bunul imobil cu suprafaţa de 0,5367 ha din suprafaţa totală de 
1,1328 ha.
Punctul 6.2-6.2.1-6.2.2-6.2.3 A foma prin separare din terenul public, domeniul privat, cu 
suprafaţade 0,0072 ha, cu numărul cadastral 2901308274, situat în str. Decebal, f/n, (recent 
delimitat ca bun independent), 3 sectoare de teren, a câte 0,0024 ha fiecare, pentru a fi înstrăinate 
prin licitaţie publică cu strigare în scopul construcţiei garajelor. Lucrarea de delimitare şi 
formare a terenului a fost iniţiată la cererea cet. locatar a blocului locativ din
vecinătatea terenului în cauză.

Punctul 7, pct. 8 A efectua trecerea din „domeniul public” în „domeniul privat” a bunului 
imobil proprietate a oraşului, teren cu nr. cadastral 2901110203, cu suprafaţa 0,5367 ha, pentru 
a avea dreptul, de a-1 vinde prin licitaţie publică cu strigare, având în vedere faptul că potrivit 
legislaţiei în vigoare, terenurile care fac parte din domeniul public nu pot fi instrăinate.

De menţionat faptul că pentru terenul în cauză au fost organizate audieri publice, astfel, în 
cadru acestora s-a discutat despre excluderea acestuia din categoria terenurilor de uz comun şi 
vânzarea în scopul construcţiei unei mini ferme de cai.

Punctul 10.1-10.2 A anula prevederile deciziilor consiliului nominalizate care se referă la 
iniţierea şi delimitarea terenului public situat în str. Aguţilor, în spatele clădirii Remizei de 
Pompieri şi Salvatori, care urma să fie folosit în scopul construcţiei platformei pentru aterizare 
şi decolare a elicoprerelor SMURD.

Această prevedere vine în urma adresării din partea administraţiei Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, de a fi schimbată locaţia pentru construcţia platformei pentru aterizare 
şi decolare a elicoprerelor SMURD, a terenului, iniţial solicitat, din spatele clădirii Remizei de 
Pompieri şi Salvatori cu unul din faţa acestuia.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare /fcalina DULGHER
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