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DECIZIA Proiect
nr. 08/ 0 ?  

din VJT.12.2022

Cu privire Ia vânzarea- cumpărarea 
şi arenda bunurilor publice prin 
licitaţie publică cu strigare

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), art. 77 din Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436 din 28.12.2006, art. 9 alin. (2) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice nr. 121 din 04.052007, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare -cumpărare a 
pământului nr. 1308 din 25.07.1997 şi modificările ulterioare la Legea respectivă, Legea cu privire 
la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Codul Civil al Republicii Moldova, Regulamentul 
privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 din 
10.02.2009, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A vinde prin licitaţie publică cu strigare bunurile imobile din or. Cimişlia, după cum 
urmează:
1.1 Terenul şi construcţiile fostei cazangerii a şcolii profesionale, situat în str. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, f/n, cu numărul cadastral 2901304018, cu suprafaţa terenului 0,2547 ha, 
construcţia principală - 426,7 m.p, şi construcţia accesorie (garajelor) - 140,7 m.p, cu 
modul de folosinţă -pentru amplasarea obiectivelor gospodării comunale.
(Preţ normativ de vânzare -  598803,82 lei); Se vinde Ia preţul evaluat -  822652 lei.

1.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 3 m2, cu nr. cadastral 2901304889.
(Preţ normativ de vânzare -  705,30 lei); Se vinde la preţ evaluat - 3277 lei.

1.3 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0229, cu nr. cadastral 2901303521.
(Preţ normativ de vânzare -  53838,27 lei); Se vinde la preţ evaluat -  510 288,0 lei.

2. A da în arenda bunuri imobile-terenuri publice din or. Cimişlia, prin licitaţie publică 
cu strigare, după cum urmează:

2.1 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 10 ha din totalul de 17,241 ha, situat în s. 
Bogdanovca Veche, cu nr. cadastral 2912306006, conturul 1465, bonitatea 12°, 
categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - păşuni, pentru un termen de 
10 ani.
(Preţ de arendă evaluat -  12201,67 lei); Se dă în arendă la preţ normativ -  16276,46
lei.

2.2 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 8,0923 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912306005, conturul 1452, bonitatea 72°, categoria de 
destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă -  păşuni, pentru un termen de 10 ani.
(Preţ de arendă evaluat -  9705,58 lei); Se dă în arendă la preţ normativ -  13171,40 
lei.
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2.3 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 23,2579 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912306007, conturul 1392, bonitatea 7(X, categoria de destinaţie 
- teren agricol, modul de folosinţă - păşuni, pentru un termen de 10 ani.
(Preţ de arendă evaluat -  31074,48 lei); Se dă în arendă la preţ normativ -  36804,09 
lei.

2.4 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 16,61 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912207099, conturul 2804, bonitatea 62°, categoria de 
destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - păşuni, pentru un termen de 10 ani.
(Preţ de arendă evaluat -  23323,76 lei); Se dă în arendă la preţ normativ -  21429,08 
lei.

2.5 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 10,2 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912301001,con turul 1291, bonitatea 37°, categoria de destinaţie - teren 
agricol, modul de folosinţă - păşuni.
(Preţ normativ de arendă -  8531,57 lei); Se dă în arendă la preţ evaluat -  14004,68 

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.
5. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor vizate şi va fi publicată în Registrul 

de stat al actelor locale şi pagina oficială a^Prinfjhriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de Primar / I m / in P  Sergiu ANDRONACHI

Avizat: fjO  J
Secretarul Consiliului Cristina PÎNZARI

Jurist Ion SECARĂ

Notă informativă
la Proiectul Decizie nr. 08/ &<f- din - / f ^ .12 .2022 

Cu privire la vânzarea- cumpărarea şi arenda prin licitaţie publică a bunurilor imobile
proprietatea oraşului Cimişlia

Se propune consiliului în punctele 1, 2 A vinde şi a da în arendă bunuri imobile-terenuri 
publice, din domeniu privat, proprietatea oraşului Cimişlia prin licitaţie publică, după cum 
urmează:

în  subpct. 1.1 Bunul imobil-terenul şi construcţiile fostei cazangerii a şcolii profesionale, 
situat în str. Ştefan cel Mare şi Sfint, f/n, compuse din construcţia principală - 426,7 m.p, şi 
construcţia accesorie (garajelor) - 140,7 m.p, staţionează de mai mulţi ani, nu este folosită 
conform destinaţie.

La precedenta şedinţă a consiliului, bunul imobil în cauză a fost înaintat pentru vânzare la 
preţ de 656 300 lei, determinat în temeiul raportului de evaluare întocmit la data 09.06.2021. Din 
considerentul că tarifele pentru calcularea preţului normativ a terenului au fost majorate, şi 
raportul de evaluare a fost întocmit până la modificarea legislaţiei (în ce priveşte majorarea 
tarifelor pentru calcularea preţului normativ a pământului), nu a fost adoptată decizia de vânzare. 
Cu toate că putea fi acceptat acest preţ, fiind perfect legal, permisiv din punct de vedere a art. 77 
din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, care statuează că „pentru 
încheierea actelor juridice de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale cu persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat este necesară
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întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult 2 ani pînă la data desfăşurării 
licitaţiei, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege. ”

Reieşind din cele specificate supra, recent 28.11.2022 a fost întocmit un nou raport de 
evaluare, fiind determinat preţul de vânzare în sumă de 822 652 lei. Preţul specificat va fi înaintat 
pentru vânzare, având în vedere că cel al preţului normativ este mai mic, valoare fiind de 
598803,82 lei.

/v

In subpct. 1.2 Terenul cu suprafaţa de 3 m2, cu nr. cadastral 2901304889, situat în bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, f/n, a fost solicitat pentru cumpărare de către cet. _

în subpct. 1.3 Terenul cu suprafaţa 0,0229 ha, cu nr. cadastral 2901303521, situat în str. 
Al. cel Bun, f/n, a fost solicitat pentru cumpărare de către cet.

în punctul 2. Terenurile care se preconizează a fi date în arendă, sânt terenuri din 
domeniul public, bunuri care până în anul 2021 s-au aflat în arendă, însă din considerentul 
modificărilor legislaţiei, darea în arendă a fost stopată.

La moment, ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, de proiectul de lege cu nr. 322 
din 25.07.2022, plasat pentru consultări pe pag. Parlamentului, pentru modificarea Legii privind 
preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997, se înaintează spre 
aprobare pentru dare în arendă bunurile imobile descrise în pct. 2 al prezentului proiect de decizie.

Preţurile de arendă a bunurilor au fost stabilite, ca urmare a determinării valorii mai mari 
dintre preţul normativ de arendă şi preţul conform raportului de evaluare (întocmit de evaluator 
certificat în domeniu). De menţionat că sânt cazuri în care bunurile au preţurile de arendă 
determinat mai mare cel normativ, decât cel evaluat.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Ana DURLESCU
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