
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CIMIŞLIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIMIŞLIA
4100, bdul. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel.: 0241 22187 
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DECIZIE Proiect
nr. iSLl C tt' 

din ,%>. 0 5 .2022

Cu privire la anularea, iniţierea delimitării, aprobarea 
materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea 
şi modificarea hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea

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, art. 18 alin. (2) lit. b) din 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 abroga pct. 1.16 din Decizia nr. 6/16 din 10.08.2012 “Cu privire la iniţierea formării şi 
formarea bunurilor imobile”, care avea următorul text: Teren public, cu suprafaţa de 40 
m2, situat în str. Barbu Lăutaru, adiacent mag. „Ghigheea". Respectiv a anula grafica şi a 
radia înscrisul din Registrul Bunurilor imobile.

1.1. A abroga pct. 1.1; 1.2; 1.3 din Decizia nr. 08/11 din 22.12.2021 “Cu privire la iniţierea 
delimitării, combinarea, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea 
şi modificarea hotarelor bunurilor imobile”.

1.2. A abroga pct. 2.2; 2.3 din Decizia 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”.

2. A anula grafica şi a radia din Registrul Bunurilor Imobile înscrisul, pentru bunurile imobile 
din or. Cimişlia, după cum urmează:

2.1 Teren public, cu nr. cadastral 2901307066, situat în str. Decebal, f/n, cu suprafaţa 0,0152 
ha;

2.2 Teren public, cu nr. cadastral 2901307158, situat în str. Decebal, f/n, cu suprafaţa 
0,0067ha;

3. A anula interdicţia, servitutea instituită asunra hunului imobil cu nr. cadastral
proprietate privată a cet. şi anume „de a nu

construi pe suprafaţa de 0,0014 ha din totalul de 0,0038, conform planului geometric, 
Anexa nr. 1, prevăzută în p. 1 din Contractul de vînzare-cumpărare cu nr. 3309 din 
28.10.2019, din considerentul lipsei reţelei de apeduct.

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

4.1 Teren public, domeniu public cu suprafaţa 0,25 ha situat în intravilan or. Cimişlia str.
Decebal, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901307294, categoria de destinaţie din
intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi;
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4.2 Teren public, domeniul privat cu nr. cadastral 2901306282, cu suprafaţa 1,7035 ha, situat în 
intravilanul or. Cimişlia, str. M. Viteazul, f/n, categoria de detinaţie -teren agricol, modul de 
folosinţă - pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii;
4.3 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 1,50 ha situat în intravilan or. Cimişlia, adiacent
terenului cu nr. cadastral . Categoria de destinaţie -  teren din intravilanul localităţii,
modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări servicii;
4.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,05 ha, situat în str. Alexandru Lăpuşneanu 
f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901306130 Categoria de destinaţie, din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă, aferent obiectivelor gospodăriei comunale.
4.5 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,06 ha situat în intravilanul or. Cimişlia, str.
Trandafirilor, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral . Categoria de destinaţie -  teren
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei.
4.6 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,2547 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. 
Şt. cel Mare şi Sfînt f/n, cu nr. cadastral 290130408, categoria de destinaţie, terenuri din 
intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivelor gospodăriei comunale;
5. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în mod selectiv, ca 
ulterior să fie înregistrate la Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice” Departamentul Cadastru 
ca proprietate a oraşului, după cum urmează:
5.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,2369 ha situat în extravilan or. Cimişlia, cu nr. 
cadastral 2901109475. Categoria de destinaţie -  teren agricol, modul de folosinţă -  pentru 
amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii;
5.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0010 ha situat în intravilan or. Cimişlia, str. Mihail 
Sadoveanu, nr. f/n, cu nr. cadastral 29013070207. Categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor;
5.3 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,2604 ha situat în intravilan or. Cimişlia str. Al. 
Cel Bun f/n, cu nr. cadastral 29013040883.categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  pentru amenajări şi spaţii verzi;
5.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0056 ha situat în intravilan or. Cimişlia, str. Al. 
cel Bun, nr. f/n, cu nr. cadastral 29013030515. Categoria de destinaţie -  teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectuvului comercial şi prestări servicii;
6. A permite modificarea hotarele de teren şi a aproba planurile geometrice, după cum urmează:
6.1 Teren din intravilanul localităţii, aferent obiectivului destinat locuinţei, din or. Cimişlia, str.

. cu nr. cadastral , din suprafaţa de 0,0495 ha în suprafaţa
de 0,0526 ha, proprietate a cet. w , codul Personal cu
cotă parte 2/5. Conform dispoziţiei nr. 70 din 09.03.1994, extrasul din dosarul de inventariere anul 
1994.
6.2 Teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru construcţii, din or. Cimişlia, str.

cu nr. cadastral suprafaţa de 0,0317 ha, conform planului
geometric, Anexa nr. 2 fără ca suprafaţa să se modifice. Proprietar a terenurilor, cet.

i, codul Personal
6.3 Teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  pentru construcţii, din or. Cimişlia, bd.

cu nr. cadastral suprafaţa de 0,0284, conform planului
geometric, Anexa nr. 3, fără ca suprafaţa să se modifice. Proprietar a terenurilor,

, Codul Personal
7. A aloca teren public, domeniul public, pentru construcţia staţiei de pompare, cu suprafaţa de 
0,05 ha, situat în str. Alexandru Lăpuşneanu f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901306130. 
Categoria de destinaţie, din intravilanul localităţii, modul de folosinţă, aferent obiectivelor 
gospodăriei comunale.
8. 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 ,după cum urmează:
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8.1 Se combină, teren public, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,135 ha
din totalul de 0,9397 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral ;
8.2 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,0984 ha din

totalul de 0,2517 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral: ;

8.3 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,0367 ha din
totalul de 0,2496 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

9 A actualiza, a modifica hotarele bunului imobil şi a aproba planul geometric, Anexa nr. 4, în
hotare fixe terenul cu nr. cadastral I cu suprafaţa de 0,0233 ha, situat în str.

, proprietate privată a cet.
10 Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 

Andronachi.
11 Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 

urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului. / /
12 Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de s/arsal Apelor Locale şi pe pagina oficială a

Primăriei oraşului Cimişlia. M  / y

Proiect iniţiat de primar /  f/lj)' Sergiu ANDRONACHI

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. &  din .2022

“Cu privire la iniţierea delimitării, actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor
imobile din or. Cimişlia”

Pet. 1 Se abrogă punctul 1.16 din Decizia nr. 6/16 din 10.08.2012 din motiv că sectorul de 
teren (ce nu este delimitat) amplasat între gara auto şi proprietatea cu nr. cadastral ,
necesită a fi delimitat şi anume ca teren aferent drumurilor publice din intravilanul localităţii şi să 
fie folosit ca cale de acces către proprietăţile private din zona respectivă.

Pct. 1.1 Abrogarea punctelor 1.1; 1.2; 1.3 din Decizia nr. 08/11 din 22.12.2021 are ca scop 
corectarea suprafeţelor calculate în decizia anterioara. Suprafeţele de teren ce erau supuse 
procesului de formare prin combinare nu au putut fi executate în natură de către inginerii cadastrali, 
respectiv au fost efectuate calcule suplimentare pentru a putea efectua lucrarea cadastrală.

Pct. 1.2 Anularea punctului 2.2 din Decizia nr. 6/6 din 15.10.2021 se face din motiv că 
terenul ce se înainta spre iniţierea delimitării, terenul din conturul 3113, conform Registrului 
Cadastral al Deţinătorilor de Teren, face parte din Unitatea de combatere a grindinei. 
Terenurile respective nu sunt cu drept de proprietate a APL-urilor, ele sunt a Ministerului 
Agriculturii. Din acest motiv se anulează procedura de delimitare pentru înstrăinare.

Anularea punctului 2.3 din Decizia nr. 6/6 din 15.10.2021 are ca scop mai degrabă 
corectarea ei şi anume în decizia de iniţiere sintagma „Teren public, domeniu privat" este 
necesar de modificat în „Teren public, domeniul public". Pentru a nu dubla decizii de 
completare cu referire la un singur obiect, se propune de anulat punctul 2.3 din Decizia 6/6 
din 15.10.2021, ca tot în prezenta decizie să fie pus Ia iniţiere delimitării cu textul corectat.

La punctele 2.1 -  2.2 se propune spre anulare şi radiere din extrasul bunurilor imobile, 
numerele cadastrale ce au fost înscrise în temeiul Legii cadastrului. Motivul fiind că pe toată

Cristina PINZARI 

Ion SECARĂ
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suprafaţa de teren adiacentă Bisericii cu hramul Sf. Gheorghe se preconizează de înregistrat terenul 
pentru amenajări şi spaţii verzi.

Pct. 3 Se anulează restricţia din Registrul Bunurilor Imobile, de a construi pe suprafaţa de 
0,0014 ha din totalul de 0,0038 ha, din cauza lipsei reţelei de apeduct, in anul 2020 reţeaua a fost 
strămutată, cheltuielile pentru servitute au fost din contul proprietarilor.

Pct. 4.1 Se iniţiază procedura de delimitare cu scopul ca zona de teren adiacentă Bisericii 
cu hramul Sf. Gheorghe din or. Cimişlia str. Decebal f/n, regiunea Cogîlnic, să fie înregistrată ca 
teren pentru amenajări şi spaţii verzi.

Pct. 4.2 La cerererea
, privind procurarea terenului public aferent construcţiei brigada de tractoare, se 

propune consiliului iniţial a delimita bunul imobil în legătură cu faptul că acesta este înregistrat 
în registrul de stat în temeiul legii cadastrului, cerinţe stabilite de art. 17 (b) din legea privind 
delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018.

Pct. 4.3 La cererea cet. , care solicită terenul menţionat în proiectul de
decizie, pentru o extindere a activităţii sale. Terenul respectiv se delimitează pentru a fi vîndut la 
licitaţie publică cu strigare, terenul se află adiacent Târgului de animale.

Pct. 4.4 Se iniţiază delimitarea sectorului de teren pentru a fi alocat staţiei de pompare. 
Pentru a putea obţine toate autorizaţiile necesare, este necesar să delimităm şi să atribuim număr 
cadastral respectiv.

Pct. 4.5 Se propune spre iniţiere porţiunea de teren la cererea cet. . din cauza
că a apărut problema la inregistrarea casei de locuit deoarece nu a fost amplasată pe terenul atribuit 
in anul 2007, a fost eronat construită casa de locuit, din cauza aceasta propunem iniţierea terenului 
pe care este amplasată construcţia adiacent terenului atribuit după care anulăm terenul care a fost 
atribuit dumnealui, pentru că este liber de orice construcţie, după care atribuim terenul pe care îl 
iniţiem spre delimitare, iar terenul liber îl atribuim unei noi familii nou formate conform listei, sau 
îl expunem la licitaţie cu strigare pentru a fi procurat.

Pct.4.6 Terenul cu suprafaţa de 0,2547 şi nr. cadastral 2901304018, este terenul de sub 
cazangeria de lângă Şcoala Profesională. Terenul dat este la moment înregistrat după Legea 
Cadastrului, pentru a putea fi făcută tranzacţie cu acest teren cât şi construcţia de pe el, este necesar 
ca terenul să fie înregistrat prin Decizia Consiliului Local.

Pct. 5.1-5.4 Se aprobă materialele de delimitare pentru a se înregistra la Instituţia Publică 
„Agenţia Servicii Publice” Departamentul Cadastru ca proprietate a oraşului.

Pct. 6.1 La cererea cet. care solicită permisiunea de a actualiza suprafaţa de
teren conform actelor de proprietate. în timpul înregistrării masive, din motiv că construcţia anexă, 
era la hotarul cu terenul APL, şi nu era îngrădită, persoanele ce au elaborat proiectele cadastrale 
nu au stabilit corect hotarele de teren a cet. astfel deposedîndul de construcţie şi de terenul
de sub ea. Documentele confirmative sunt anexate la cerere şi anume Extrasul din dosarul de 
inventariere din anul 1994 şi extrasul din dosar 2002.

Pct. 6.2 Terenul se modifică le cererea proprietarului, a cet. . După
actualizare terenul va avea o formă mai bună de întreţinut şi va acoperi nişte goluri rămase din 
timpul privatizării în masă.

Pct. 6.3 Terenul se modifică le cererea proprietarului
. Hotarele la terenul dat sunt eşite peste trotuarul public, după actualizare 

trotuarul va rămîne fără suprapunerea cu terenul respectiv.
Pct. 7 Alocarea terenului cu specificul pentru construcţia staţiei de pompare, este necesar 

ca să fie efectuată expertiza ecologică de către Agenţia de Mediu. Pentru a fi accelerat procesul de 
documentaţie tehnică, concomitent se delimitează sectorul de teren, dar pentru asigurarea că 
terenul va avea destinaţia respectivă şi anume pentru construcţia staţiei de pompare.

Puncul 8.1-8.3 la cererea cet. avînd în vedere necesitatea îngrădirii
bunurilor imobile cu numere cadastrale: (pe aceste terenuri
51,87526485% din fiecare teren, proprietar cet. w ; 0,544745% din fiecare teren,
proprietar cet. ; 47,57999015% din fiecare teren este în gestiunea APL Cimişlia),
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51,87526485% din fiecare teren, proprietar cet. 0,544745% din fiecare teren,
proprietar cet. ; 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 rîndul său să cedeze o parte echivalentă 
din terenul cu nr. cadastral astfel încît suprafaţa terenului cu nr. cadastral
să fie mărită corespunzător.

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.

Pct. 9 Din cauza înregistrării terenului eronat şi suprapunerea terenului adiacent se solicită 
a modifica hotarele terenului conform planului geometric, şi suprafaţa care se suprapune să fie 
acualizată pe terenul adiacent fără a se modifica suprafaţa.

Specialist în reglementarea 
proprietăţii funciare Galina DULGHER
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Anexa nr. 1
la Proiectul de Decizie nr. 02 /07 din 30.03.2022

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

jrV:* : •w ■'

P araa**»! PoyiM I An I

Specialist în reglementarea
proprietăţii funciare Galina DULGHER



Anexa nr. 2
la Proiectul de Decizie nr. 02 /07 din 30.03.2022

r L A N U L G E O M E TRI G

Numărul cadastral

Caracteristicile tehnic a bunului imobil 
j Numar„cadastral [ Tlpul_bunulu Suprafaţa j Destinaţia

Ţ Teren " 0317 ha i _____

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

-------------  Oc (

-------y* C<X̂

Mod_do_folosinta

Pentru construcţii

Parametri i hotarului vc. Pa*sn* I din 2

Specialist în reglementarea
proprietăţii funciare Galina DULGHER



Anexa nr. 3
la Proiectul de Decizie nr. 02 /07 din 30.03.2022

i L A N U L G E O M E T R 1 C

Numărul c a d a s t r a l

Amplasamentul bunului

165 -  numărul cadastral al terenului 
01 -  numărul cadastral al clădirii

_ ____  k  p ltk .  t

a d1 ^  c  a- k alt
Caracteristicile tehnico

Nurnar_cadastral j Tlpul_bunn 

i Teren 

]  construcţie

« bunului imobil
Suprafaţa | Destinaţia ] Mod_de_foloainta

0.0284 ha | Pentru construcţii

160.2 m p. \ j Construcţie (comercial)

Parametrii h o t a r u l u i - = u Pagina J din 2

Specialist în reglementarea
proprietăţii funciare Galina DULGHER



Anexa nr. 4
la Proiectul de Decizie nr. 02 /07 din 30.03.2022

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

Numărul cadastral

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil
| Numâf_cadastral Tipuljbunului Suprafaţa Destinaţia Mod_deJolo*inţă

Teren 0.0233 ha Teren din intravilan Pentru construcţii

construcţie 44 m.p. Construcţie principală (construcţie principală)

construcţie 3.9 m.p. Construcţie accesorie (construcţie accesorie)

Parametrii hotarului vezi verso ?»Ua* ti ut 2

Specialist în reglementarea
proprietăţii funciare Galina DULGHER
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