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DECIZIA Proiect
nr. 7/3

din /£.11.2021

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

In 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. 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, art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 
29 din 05.04.2018, art. 18 alin. (4) lit. a) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 
25.02.1998, art. 13 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.12.2004, 
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 actualiza, a modifica (configuraţia) hotarele bunului imobil, şi a aproba planul
geometric nou, fără ca suprafaţa să fie schimbată, pentru terenul proprietate privată, ce-i 
aparţine cet.

2. A iniţia actualizarea şi modificarea hotarelor bunului imobil proprietate privată a cet.

3. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunului imobil-teren public, domeniu
privat, cu suprafaţa situat în intravilanul or. Cimişlia, str. cu nr.
cadastral categoria de destinaţie teren destinat industriei, transporturilor
telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, modul de folosinţă-pentru amplasarea şi 
exploatarea obiectivelor industriale.

4. A forma prin combinare bunurile imobile, terenuri aferente construcţiilor agricole,
agroindustriale, proprietate or. Cimişlia şi proprietate privată a
coproprietarilor cet. cet.

şi anume:
4.1 Se combină, teren public, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,1270 ha

din totalul de 0,9397 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

4.2 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,084 ha din
totalul de 0,2517 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral
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4.3 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,043 ha din
totalul de 0,2496 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

4.4 Se combină, teren public, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,2207 ha
din totalul de 0,32 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

4.5 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,1955 ha din
totalul de 2,3734 ha, de la terenul cu nr. cadastral cu terenul adiacent cu nr.
cadastral

4.6 Se combină, teren, domeniu privat, modul de folosinţă agricol, suprafaţa de 0,0252 ha din
totalul de 0,2831 ha, de la terenul cu nr. cadastral la terenul adiacent cu nr.
cadastral

5. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în mod selectiv, 
ca ulterior să fie înregistrate la Serviciului cadastral din cadrul Centrului Multifuncţional 
Cimişlia, ca proprietate a oraşului, după cum urmează:

5.1 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,50 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu nr. 
cadastral 2901322068, categoria de destinaţie agricol, modul de folosinţă păşune.

5.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 2,24 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str.
Nicolae Iorga, f/n, cu nr. cadastral . categoria de destinaţie agricol, modul de
folosinţă pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.

6. A modifica şi corecta subpunctul 4.2 din decizia nr. 9/1 din 04.09.2013 Cu privire la 
iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile, substituind sintagma din „suprafaţa de 
0,0066 ha” cu „suprafaţa de 0,0062 ha”.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu
Andronachi.

8. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de„stat/)âl actelor locale şi pe pagina oficială a
Primăriei oraşului Cimişlia.

Proiect iniţiat de primar

Avizat:
Secretarul consiliului

Jurist

la Proiectul Decizie nr. 7/3 din d O .11.2021
„Cu privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, 

actualizarea şi modificarea hotarelor bunurilor imobile”

Se propune Consiliului, după cum urmează:
A A

In pctunctul 1. In legătură cu apariţia anumitor dificultăţi în procesul lucrului la 
reabilitarea porţiunei de drum din str. Mioriţa, cum ar fi: drum îngustat, aliniament stradal deviat, 
au fost întreprinse anumite măsuri. Astfel, administraţia Primăriei a convenit cu cet. 
de a-i actualiza terenul privat de pe lângă casă, ce-i aparţine cu drept de proprietate, cu nr. cadastral 

cu îndreptarea porţiunii de hotar, cu forma unghiulară, cu schimbarea 
nesemnificativă a configuraţiei terenului, fără de a modifica suprafaţa acestuia.

Notă informativă

Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI

Ion SECARA
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în acest sens, ultimul a depus o declaraţie pe propria răspundere privind acordul la 
modificarea terenului supra indicat.

In punctul 2. La cererea cet. (privind modificarea hotarului terenului
proprietate privată, procurat recent de la Primărie, cu nr. cadastral i, a iniţia procedura
de actualizare şi modificare a terenului supra indicat, în legătură cu apariţia unei confuzii la 
procurarea terenului prin licitaţiei. Astfel, proprietara s-a pomenit că terenul de fapt şi de drept 
care-1 considera privat este cu adevărat proprietate publică.

In punctul 3. La cererea (privind procurarea terenului
aferent construcţiei private, cu suprafaţa de 0,6328 ha, cu nr. cadastral amplasat pe
str. ), a iniţia procedura de delimitare a bunui public aferent mai sus descris, întrucât
conform legislaţiei în vigoare nu poate fi înstrăinat nici un bun imobil (carea a fost înscris în 
registrul bunurilor imobil în temeiul Legii cadastrului), până nu este supus delimitării.

Puncul 4 cu subpunctele lui, la cererea cet. _ avînd în vedere necesitatea
îngrădirii bunurilor imobile cu numere cadastrale:

(pe aceste terenuri din fiecare teren, proprietar cet.
din fiecare teren, proprietar cet. 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 să fie cedată terenurilor cu nr. cadastrale

, 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.

Aceeaşi lucrare se propune şi la terenurile cu nr. cadastrale să
fie cedate suprafeţe de teren către terenul adiacent cu nr. cadastral gestionat de APL
Cimişlia.

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.

Punctul 5.1-5.2 Se propune Consiliului, a aproba materialele de delimitare a bunurilor 
publice a oraşului, care au fost acceptate de Consiliu orăşenesc pentru iniţierea delimitării în 
deciziile anterioare, care sânt coordonate conform legislaţiei în vigoare cu autoriţăţile 
responsabile, ca ulterior să fie înregistrate la Agenţia Servicii Publice.

Punctul 6. A corecta şi modifica prevederea indicată în subpct. 4.2 din Decizia nr. 9/1 din 
04.09.2013, anume suprafaţa care a fost actualizată, a terenului aferent construcţiei, cu nr. cadastral 

substituind sintagma din „suprafaţa de 0,0066 ha” cu „ suprafaţa de 0,0062 ha”, 
pentru a putea autentifica contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent garajului cet.

Specialist pentru reglementarea 
regimului proprietăţii funciare Galina DULGHER
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