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DECIZIA Proiect
nr. 08/ fd  

din âL  .12.2021

Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda 
terenurilor publice şi aferente construcţiilor

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), c) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436 din 28.12.2006, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea privind 
preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997 şi 
modificările ulterioare, Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, Hotărârea Guvernului nr. 136 din 
10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, 
examinând cererile cetăţenilor privind vânzarea-cumpărarea ternurilor aferente construcţiilor 
private, arenda terenurilor publice, ţinând cont de necesitatea gestionării şi valorificării eficiente 
a terenurilor proprietate or. Cimişlia, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A vinde terenuri aferente construcţiilor agricole, agroindustriale, cet.
, domiciliat în str. indentificat prin buletin de identitate

eliberat la , c/p , după cum urmează:

1.1. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307342, cu suprafaţa de 
0,1197588352 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,2517 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 1383,39 lei;

1.2. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307334, cu suprafaţa de 
1,12926348622 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 2,3734 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 13044,72 lei;

1.3. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307340, cu suprafaţa de 
0,13469895211 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,2831 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 1555,97 lei;

1.4. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307157, cu suprafaţa de 
0,11875965541 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,2496 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 1371,85 lei;

1.5. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307339, cu suprafaţa de 
0,07184578512 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,151 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 829,92 lei;

1.6. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307338, cu suprafaţa de 
0,07037080543 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,1479 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 812,89 lei;

1

http://www.cimislia.ind


1.7. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307337, cu suprafaţa de 
0,07065628537 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,1485 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 816,18 lei;

1.8. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307336, cu suprafaţa de 
0,082075483 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,1725 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 948,09;

1.9. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307345, cu suprafaţa de 
0,4656177836 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,9786 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 5378,59 lei;

1.10. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307332, cu suprafaţa de 
0,24470388934 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,5143 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 2826,70 lei;

1.11. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307331, cu suprafaţa de 
0,63362272882 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 1,3317 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 7319,31 lei;

1.12. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307344, cu suprafaţa de 
0,88784261619 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 1,866 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 10255,94 lei;

1.13. Teren aferent construcţiei agricole, cu nr. cadastral 2901307347, cu suprafaţa de 
0,47560958153 ha, ceea ce constituie 47,57999015 % din suprafaţa totală de 0,9996 ha, 
situat în extravilan or. Cimişlia. Preţ de vânzare 5494,01 lei.

• A însera în contractele de vânzare-cumpărare clauza potrivit căruia în cazul în 
care la construcţiile amplasate pe terenurile cu numere cadastrale 2901307342; 
2901307157: 2901307334: 2901307339: 2901307338: 2901307337: 2901307336: 
2901307345: 2901307332: 2901307331: 2901307344: 2901307347: 2901307340. 
vor apărea careva coproprietari (proprietate comună pe cote părţi), 
proprietarul al terenului va fi obligat fată de coproprietarul (ii) construcţiei: (0 
sau să îi (le) atribuie cu titlu de superficie. (ii) sau să îi (le) vândă o cotă parte 
din terenul aferent construcţiei, la valoarea si potrivit condiţiilor de instituire a 
superficiei / de vânzare a terenului proprietate publică de domeniu privat 
aferent construcţiei proprietate privată existent la data valorificării de către 
coproprietarul(ii) construcţiei a dreptului asupra terenului aferent acesteia.

2. A vinde teren aferent cu suprafaţa de 5,825 ha, construcţiilor 2901306284.01; 
2901306284.03; 2901306284.04; 2901306284.05; 2901306284.06, ce aparţin cu drept de 
proprietate a Societatea pe Acţiuni Pluguşor-APC, (03.07.1995, cod fiscal 
1004605001854, cu sediul or. Cimişlia, str. Burebista, 1. Preţ de vânzare 797601,59 lei.

3. A vinde bunuri imobile-terenuri publice din or. Cimişlia, prin licitaţie publică cu 
strigare, după cum urmează:

3.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,024 ha, cu număr cadastral 2901110202,
situat în extravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia- agricol, cu instituiria servituţii pe întreaga 
suprafaţă, cu scopul creării accesului spre bunul imobil cu nr. cadastral 
proprietate privată ce-i aparţine cet. _ :. Preţ normativ - 277,23 lei.
3.2 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,5367 ha, cu număr cadastral 2901315372, 
situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia- agricol, cu modul de folosinţă pentru 
amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, în scopul construcţiei fermei de cai. 
Preţ normativ -  6199,70 lei.
3.3 In contractul de vânzare - cumpărare vor fi stipulate următoarele clauze:
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a) Cumpărătorul va amenaja o porţiune de drum de ţară adiacent terenului în cauză, din partea 
de nord a acestuia, cu o lungime de 30 m, care continuă de după drumul (secundar) asfaltat, 
perpendiculară la str. Ştefan cel Mare.

b) în cazul în care în termen de 5 ani construcţia ferma de cai nu va fi edificată, contractul va 
fi reziliat unilateral şi terenul va fi retrocedat oraşului.

c) Cumpărătorul nu are dreptul să efectueze tranzacţii asupra terenului în cauză şi 
construcţiilor edificate pe acesta până la recepţia finală a construcţiei fermei de cai.

3.4 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. Preţ normativ -  6 458, 
83 lei.

4. A da în arendă, prin licitaţie publică cu strigare, bunurile imobile prin licitaţie 
publică cu strigare următoarele bunuri:

4.1 Bazin acvatic cu suprafaţa de 0,80 ha, cu nr. cadastral 2901204151, situat în extravilanul 
or. Cimişlia, cu destinaţie-fondul apelor, pentru un termen de arendă de 25 ani. Preţ normativ 
de arendă - 245,43 lei/an.
4.2 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,05 ha, din conturul 520, adiacent terenului
cu nr. cadastral , proprietate privată a cet. bonitatea 14°, situat în
intravilanul or. Cimişlia, destinaţia agricol^ rru^dul de folosinţă păşuni, pentru un termen de 
5 ani. Preţ normativ de arendă -  8,69

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI 

Ion SECARĂ

Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. 08/-/SC din^C- .12.2021 

„Cu privire la vânzarea-cumpărarea, arenda terenurilor publice şi aferente construcţiilor”

Se propune Consiliului, după cum urmează:
Punctul 11.1-1.13, cet. proprietar cu procentaj de 51,87526485 %, atât din

construcţiile amplasate pe terenurile cu numere cadastrale 2901307342; 2901307157; 
2901307334; 2901307339; 2901307338; 2901307337; 2901307336; 2901307345; 2901307332; 
2901307331; 2901307344; 2901307347; 2901307340, (terenurile respective sunt amplasate la 
fosta fermă de lapte din reg. Cogîlnic) cât şi din terenul respectiv, solicită să procure cota parte de 
pământ pe care o gestionează APL Cimişlia şi anume 47,57999015 %. Se propune Consiliului 
Local, de a vinde cota parte pe care o deţine cu condiţia înserării în contractele de vânzare- 
cumpărare a clauzei «în cazul în care la construcţiile amplasate pe terenurile cu numere 
cadastrale 2901307342; 2901307157; 2901307334: 2901307339: 2901307338; 2901307337; 
2901307336: 2901307345: 2901307332; 2901307331; 2901307344; 2901307347; 2901307340. 
vor apărea careva coproprietari (proprietate comună pe cote părţi), proprietarul al terenului va 
fi oblieat fată de coproprietarul (ii) construcţiei: (i) sau să îi (le) atribuie cu titlu de superficie, 
(ii) sau să îi (le) vîndă o cotă parte din terenul aferent construcţiei, la valoarea si potrivit 
condiţiilor de instituire a suyerficiei /  de vînzare a terenului proprietate publică de domeniu
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privat aferent construcţiei proprietate privată existent la data valorificării de către 
coproprietarul(ii) construcţiei a dreptului asupra terenului aferent acesteia.»

Inserarea acestei clauze va garanta respectarea dreptului coproprietarilor construcţiei (care la 
moment încă nu sunt identificaţi, deoarece ei nu au solicitat înregistrarea în registrul bunurilor 
imobile a dreptului de proprietate asupra construcţiei (cota valorică)) de a dobândi de la 
proprietarul terenului, la alegere: sau dreptul de superficie (de folosinţă asupra terenului aferent 
construcţiei proprietate privată), sau de a dobândi o cotă parte din teren în proprietate, similar 
condiţiilor în care acest drept ar fi fost solicitat de către coproprietarul construcţiei de la 
administraţia publică locală, la data adresării.

Punctul 2 Societatea pe Acţiuni Pluguşor-APC, deţine în proprietate construcţiile cu 
următoarele numere cadastrale 2901306284.01; 2901306284.03; 2901306284.04;
2901306284.05; 2901306284.06 situate în or. Cimişlia str. Burebista, 1. Societatea pe Acţiuni 
Pluguşor-APC, solicită procurarea terenului aferent construcţiilor stipulate în proiectul de Decizie, 
pentru o activitate mai extinsă. Până în prezent pe terenul respectiv s-a achitat arenda regulat de 
către Societatea pe Acţiuni Pluguşor-APC. Conform Hotărârei de Guvern nr. 1428 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea-arenda terenurilor 
aferente, se propune de a vinde ca teren aferent construcţiilor, suprafaţa de 6,075 ha.

Punctele 3.1 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 
2901110192, cu suprafaţa de 0,024 ha, pentru creearea unui drum către bunul imobil-teren cu nr. 
cadastral 2901110194, proprietate privată a cet. Casapu Vasile.

Punctul 3.2 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 ), a vinde prin licitaţie publică cu strigare teren public cu suprafaţa 0,5367 ha, cu număr 
cadastral 2901315372, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia- agricol, cu modul de 
folosinţă pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, în scopul construcţiei 
fermei de cai. Preţ normativ -  6199,70 lei.

Punctul 3.3 La cererea cet. de a procura terenul alăturat de terenul cei
aparţine cu drept de proprietate, pentru a îndrepta hotarele terenului, şi a benificia de acces la 
stradă.

Punctul 4.1 La cererea cet. ________ ____ , (depusă în anul 2018, a fost iniţiată
delimitarea bunului imobil bazin acvatic, cu s-0,80 ha, contur 4592), a da în arendă prin licitaţie 
publică cu strigare, bunul imobil bazin acvatic cu suprafaţa de 0,80 ha, cu nr. cadastral 
2901204151, situat în extravilanul or. Cimişlia, pentru un termen de arendă de 25 ani. Preţ 
normativ de arendă - 245,43 lei/an.

Punctul 4.2 La cererea cet. , de a lua în arendă o porţiune de teren adiacent
casei de locuit pentru amplasarea unei construcţii din elemente uşoare.

Specialist principal pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare

4


