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DECIZIA Proiect
nr.

din VjT.12.2022

Cu privire la transmiterea în proprietate 
privată a loturilor de pământ de pe lângă casă

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea 
administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (1) (2) lit. b) din Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 11 alin. I, III din Codul Funciar al 
Republicii Moldova, pct. 3 (a), 5, 14 din Regulamentul cu privire la unele măsuri pentru 
urgentarea procesului de împroprietărire aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 984 din 
21.09.1998, examinând cererile cetăţenilor cu privire la transmiterea în proprietate privată a 
loturilor de pământ pe lângă casă şi eliberarea titlului de autentificare a dreptului de deţinător de 
teren, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A transmite în proprietate privată loturile de pământ de pe lângă casă, şi a eliberarea 
titlului de autentificare a dreptului de deţinător de teren, după cum urmează:

1.1 Cet. , a.n. , domiciliată în or. Cimişlia, str. ,
cu suprafaţa 0,0559 ha, număr cadastral , situat în or. Cimişlia, str. V.

1.2 Cet. < a.n. (________ , domiciliată în or. Cimişlia, bd. cu
suprafaţa de 1/3 cota parte din suprafaţa de 0,0419 ha, număr cadastral 
situat în or. Cimişlia, bd.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al 
Actelor Locale, se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate în termenul de 5 zile de la 
semnarea Deciziei.

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.

5. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de^stat al actelor locale şi pe pagina oficială 
a Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar 

Avizat:
Secretarul Consiliului

Sergiu ANDRONACHI

 ̂ Cristina PÎNZĂRI

Jurist Ion SECARĂ
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Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. 08/ din 12.2021 

Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă

De fapt, în timpul evaluării în masă şi transmiterii în proprietate a bunurilor imobile din 
anul 2002, pentru bunurile imobile indicate în pet. 1 a deciziei în cauză nu a fost elaborată 
documentaţia de proprietate, din considerentul că:

în pct. 1.1 Construcţia de pe terenul cu nr. cadastral j_ce-i aparţine cu drept
de proprietate cet. la acel moment era cu destinaţie comercială. în anul 2005
proprietarul bunului imobil a obţinut Decizia Consiliului de schimbare a destinaţiei din „obiect 
comercial” în „casă de locuit”. Recent a înregistrat decizia cu destinaţia casă de locuit, respectiv 
în condiţiile legii poate fi transmis bunul în proprietate privată.

în pct. 1.2 Proprietarul apartamentului, a casei de locuit cu multe apartamente de pe
terenul cu nr. cadastral____________cet. la acel moment nu-şi privatizase
apartamentul, nu-şi perfectase actele de proprietate asupra construcţiei.

Se propune Consiliului, în conformitate cu art. 11 alin. III din Codul Funciar al 
Republicii Moldova, care prevede că APL:

• trece în proprietatea cetăţenilor sectoarele de teren ocupate de case, anexe gospodăreşti 
şi grădini care li s-au atribuit în conformitate cu legislaţia;

• trece (în limita normelor de urbanism, iar dacă aceasta nu este posibil, reieşind din 
suprafaţa reală a terenului ce deserveşte construcţiile) terenurile aferente caselor de 
locuit cu mai multe apartamente privatizate, care nu constituie blocuri, în proprietatea 
comună în diviziune a proprietarilor apartamentelor, proporţional suprafeţei privatizate 
de fiecare.

a transmite în proprietate privată terenurile de pe lângă casă cet. cet.
, conform descrierilor indicate în pct. 1.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Ana DURLESCU

;
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