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DECIZIE Proiect
wc./Cbf!

din 'ţC . CS .2022

Cu privire la anularea, vânzarea-cumpărarea şi arenda 
terenurilor publice prin licitaţie publică cu strigare

în conformitate art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.
435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b), d), 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, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare- 
cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997 şi modificările ulterioare la legislaţia respectivă 
prin LP 220 din 16.12.2021, Legea Cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543 din 25.02.1998, Codul 
Civil, Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi 
cu reducere, nr. 136 din 10.02.2009, ţinând cont de cererile parvenite de la cetăţeni, Consiliul 
orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A abroga subpunctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, din Decizia nr. 6/7 din 15.10.2021 “Cu privire la 
vînzarea-cumpărarea şi arenda terenurilor publice prin licitaţie publică cu strigare”.
2. A abroga subpunctele 2.28; 2.30 din Decizia nr. 1/11 din 14.03.2016 „Cu privire la vînzarea- 
cumpărarea terenurilor aferente, vînzarea şi arenda terenurilor publice”.
3. A vinde terenuri publice din oraşul Cimişlia prin licitaţie publică cu strigare, şi anume:
3.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0704 ha situat în intravilan oraşului Cimişlia str. 
Barbu Lăutaru f/n, cu nr. cadastral 2901305491, modul de folosinţă-aferent obiectivului 
comercial, prestări, servicii; Preţ normativ de vânzare-165 511,0 lei; Preţ evaluat-499 052,0 
lei;
3.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,1393 ha situat în intravilan oraşului Cimişlia str
ia Sfînta Maria, 3, nr. cadastral 2901304454, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat 
locuinţei; Preţ normativ de vânzare -  327 495 lei: Preţ evaluat- 273 742 lei;
3.3 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0066 ha situat în intravilan oraşului Cimişlia str. 
Al. Cel Bun f/n, cu nr. cadastral 2901304876, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat 
locuinţei; Preţ normativ de vânzare -  15 516 lei; Preţ evaluat-12 223 lei;
3.4 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0078 ha, situat în str-la. Sf. Maria, 11, cu nr. 
cadastral 2901304877, modul de folosinţă-aferent obiectivului destinat locuinţei;. Preţ normativ 
de vânzare -  18 338 lei; Preţ evaluat-14 445 lei;
3.5 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0022 ha, situat în oraşul Cimişlia, str. C. 
Stamati f/n, cu nr. cadastral 2901304875, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial, 
prestări, servicii. Preţ normativ de vânzare -  5 173 lei; Preţ evaluat- 15 553 lei;
2.6 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 de 
vânzare- 11 755 lei; Preţ evaluat- 9 180 lei;
2.7 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0024 ha, situat în str. Ştefan cel Mare, cu 
nr.cadastral 2901304799, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor. Preţ normativ de 
vânzare-5 642.45 lei; Preţ evaluat- 4 913 lei;
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2.8 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0024 ha, situat în str. Ştefan cel Mare, cu 
nr.cadastral 2901304575, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor. Preţ normativ de 
vânzare- 5 642,45 lei; Preţ evaluat- 4 913 lei;
2.9 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. Preţ normativ de 
vânzare- 55 503 lei; Preţ de piaţă evaluat-170 014 lei;

3. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de urbanism,
agricultură, industrie şi protecţie a mediului. y - \ /~ )
5. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul d ^ S ta t / ( c te lo r  Locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar j ( /u f f l i / r s  Sergiu ANDRONACHI

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr.Aff C \f din ̂ 2 ^ .2022 

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

Se propune Consiliului, după cum urmează:
Punctul 1-2 -  motivul anulării punctelor decizionale este următorul, Legea nr. 

1308/1997 privind preţul de vânzare-cumpărare a pămîntului a fost modificată prin LP 220 
din 16.12.2021 şi a intrat în vigoare la 31.12.2021 ce ţine de tarifele aplicate la calcularea preţului 
normativ şi metodologia de expunere la licitaţie. Asta înseamnă că, toate deciziile de arendă, 
vînzare la care nu s-a reuşit întocmirea contractului de arendă sau vânzare, urmează a fi anulate, 
preţul normativ va fi calculat după tarifele noi, dar să nu fie mai mic decât valoarea de piaţă a 
terenului determinată de un evaluator în conformitate cu Legea nr. 989/2002.

Punctul 2:
2.1 Terenul ce se propune să fie scos la licitaţie publică cu strigare, este amplasat în spatele 

proprietăţii cet. _ _ , din str. Barbu Lăutaru, 1. Anterior au fost solicitări ca terenul
respectiv să fie procurat.

2.2 Terenul cu nr. Cadastral 2901304454, este amplasat vis-a-vis de Incubatorul de Afaceri. 
Un sector ce de ani de zile se solicită de a fi procurat. Terenul respectiv a mai fost scos la licitaţie, 
dar concurenţii la acea vreme nu încheiau contractul cu APL. în timp legislaţia a fost modificată 
şi terenul a avut nevoie de lucrări cadastrale suplimentare, ceea ce şi a adus la o nouă înregistrare 
cadastrală şi din nou să fie scos la licitaţie.

2.3 Terenul ce se propune spre vânzare, este un teren ce umple nişte goluri de la 
proprietatea cet. Popescu Maxim. Configuraţia proprietăţii sale era cu multe unghiuri de cotitură. 
Terenul s-a format în aşa mod ca să fie comasat cu cel existent şi să formeze o configuraţie 
accesibilă atât pentru proprietar cât şi pentru APL. Terenul va fi scos la licitaţie publică cu strigare.

2.4 Terenul a fost solicitat de către cet. din motiv că un colţ al casei sale era
construit pe terenul public. Să nu fie încălcări, cet. , a solicitat să procure acest teren.

Cristina PINZARI 

Ion SECARĂ
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2.5 Terenul se solicită de a fi procurat de către cet. . Terenul este adiacent
terenului cu nr. Cadastral , teren pe care este construit un magazin alimentar (la
moment nu activează). Scopul procurării acestui teren este pentru extinderea activităţii prestări 
servicii.

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

2.7- 2.8 La cererea cet. de a procura teren pentru construcţia unui garaj,
dumnealui este locuitor al blocului de locuit nr. 23, adiacent de terenurile ce le solicită a procura.

2.9 La cererea cet. , locuitoare a sat. Bogdanovca Veche solicită a procura
terenul agricol, pentru a putea construi un frigider pentru păstrarea fructelor, doamna deţine mai 
multe livezi în proprietate în preună cu soţul ei.

Specialist principal pentru reglementarea 
regimului funciar Galina DULGHER
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