REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMIŞLIA
CONSILIUL ORĂŞENESC CIMIŞLIA
4100, str. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel.: 0241 22842; 0241 22187
www.cimislia.md

DECIZIA
nr. 04/17
din 29.06.2022
Cu privire la iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile
în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă
nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (1) (2) lit. b), art. 77 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, art. 5 alin. (1) (2) lit. a), art. 6.
alin. (1) (3) lit. a), art. 16 alin. (1) lit. f), art. 17 din 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. 3 lit. a), art. 4 lit. h) art. 10, 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 iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile din or. Cimişlia,
după cum urmează:
1.1 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,05 ha, situat în str. Ştefan cel Mare, f/n,
adiacent staţiei de alimentare cu combustibil „Tirex Petrol”, cu nr. cadastral 2901110178, cu
categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă-aferent obiectivului
comercial şi prestări servcii. Cu instituirea servituţii cale liberă de acces către bunul imobil cu
nr. cadastral 2901110179.
1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 10 ha, din contururile 4607, 4608, situate în
extravilanul or. Cimişlia, regiunea staţia antigrindină, adiacent terenului cu nr. cadastral
2901207065, categoria de destinaţie-agricol, modul de folosinţă- păşuni.
1.3 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,025 ha, situat în str. Alexandru cel Bun f/n,
adiacent terenului proprietate privată a cet.
, cu nr. cadastral_______
cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă- afe :ent obiectivului
comercial şi prestări servicii.
1.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa 0,40 ha, situat în str. B. Lăutaru, 15, cu nr. cadastral
2901308042, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţăaferent obiectivului destinat locuinţei.
1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 23,15 ha, din conturul 1279, situat în intravilanul
or. Cimişlia, adiacent terenului cu nr. cadastral_________ , categoria de destinaţie-agricol,
modul de folosinţă- păşuni.
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2. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în mod selectiv,
ca ulterior să fie înregistrate la Serviciul cadastral din cadrul Centrului Multifuncţional
Cimişlia, ca proprietate a oraşului, după cum urmează:
2.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0054 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
cu nr. cadastral 2901304510, categoria de destinaţie din intravilanul localităţilor, modul de
folosinţă - pentru amplasarea garajelor.
2.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,1128 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str.
I. Popuşoi, f/n,cu nr. cadastral 2901313227, categoria de destinaţie din intravilanul localităţilor,
modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.3 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 1,4305 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str.
M. Eminescu, f/n, cu nr. cadastral 2901304879, categoria de destinaţie din intravilanul
localităţilor, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.4 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,3129 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
str. M. Eminescu, f/n, cu nr. cadastral 2901304880, categoria de destinaţie din intravilanul
localităţilor, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,0923 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str.
Şt. cel Mare, f/n, cu nr. cadastral 2901304885, categoria de destinaţie din intravilanul
localităţilor, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.6 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,2135 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
str. Şt. cel Mare, f/n, cu nr. cadastral 2901304884, categoria de destinaţie din intravilanul
localităţilor, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.7 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,0818 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
str. Decebal, f/n, cu nr. cadastral 2901304882, categoria de destinaţie din intravilanul
localităţilor, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.
2.8 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0090 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str.
Decebal, f/n, cu nr. cadastral 2901304888, categoria de destinaţie din intravilanul localităţii,
modul de folosinţă-pentru amplasarea garajelor.
2.9 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,09 ha situa in intravilanul or. Cimiţlia str.
Aguţilor f/n, cu nr. cadastral 2901305496, categoria de destinaţie teren destinat industriei,
transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, modul de folosinţă -aferent
obiectivelor cu destinaţie specială.
3. A modifica hotarele bunurilor imobile prin stabilirea hotarelor fixe şi a aproba planurile
geometrice noi, după cum urmează:
3.1 Teren proprietate privată a cetăţenilor:
cu nr. cadastral
, situat în intravilanu or. Cimişlia, str-la ]
, cu suprafaţa de 0,227
ha, (anexa nr. 1).
3.2 Teren proprietate publică a cimitirului din or. Cimişlia, cu nr. cadastral 2901308288, situat în
intravilanul or. Cimişlia, str. V. Alecsandri, f/n, din suprafaţa de 5,1286 ha, cu suprafaţa de
7,9282 ha, (anexa nr. 2).
4. A forma prin separare din bunurile imobile proprietatea oraşului Cimişlia, după cum
urmează:
4.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,453 ha, cu numărul cadastral 2901304410,
situat în str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 14, cu categoria de destinaţie din intravilanul
localităţii, cu modul de folosinţă-ferent obiectivului public şi administrativ,două bunuri
imobile, cu aprobarea planurilor geometrice (anexa nr. 3), nou formate, şi anume:
4.1.1 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,4527 ha, cu nr. cadastral 2901304410, situat în
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 14.
4.1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 3 m2, cu nr. cadastral 2901304889, situat în str.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, f/n.
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4.2 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa de 0,0290 ha, cu numărul cadastral 2901303638,
situat în intravilanul or. Cimişlia, str. I. Creangă, f/n, categoria de destinaţie-din intravilanul
localităţii, modul de folosinţă - pentru amplasarea garajelor, patru bunuri imobile, cu
aprobarea planurilor geometrice, (anexa nr. 4), nou formate, şi anume:
4.2.1 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. I. Creangă, f/n, cu
suprafaţa 0,0018 ha, cu nr. cadastral 2901303638, categoria de destinaţie-din intravilanul
localităţii, modul de folosinţă - pentru amplasarea garajelor.
4.2.2 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0127 ha, cu
nr. cadastral 2901303517, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de
folosinţă - pentru amplasarea garajelor. Cu condiţia instituirii servituţii gratuite cu suprafaţa
de 0,0038 ha, acces liber către bunul imobil dominant cu nr. cadastral 290130003638.01,
proprietate privată a cet. Savov Mihail, (anexa nr. 5).
4.2.3 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0023 ha, cu
nr. cadastral 2901303519, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de
folosinţă - pentru amplasarea garajelor.
4.2.4 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0097 ha, cu
nr. cadastral 2901303518, categoria de destinaţie-din intravilanul localităţii, modul de
folosinţă - pentru amplasarea garajelor cu instituirea servitutii pe întreaga suprafaţă, acces
liber pentru bunurile imobile adiacente.
4.2.5 Teren public, domeniu privat, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,0025 ha, cu
nr. cadastral 2901303520, categoria de destinaţie- din intravilanul localităţii, modul de
folosinţă - pentru amplasarea garajelor, (anexa nr. 6)
4.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,5686 ha, cu numărul cadastral 2901304.347,
situat în str. Suveranităţii, 5b, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de
folosinţă- aferent obiectivului comercial si prestări served, patru bunuri imobile, cu
aprobarea planurilor geometrice nou formate, şi anume:
4.3.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,5457 ha, cu numărul cadastral
2901304.347, situat în str. Suveranităţii, 5b, cu instituirea servituţii cale de acces (anexa nr.
7):
- cu sprafaţa 0,0964 ha, pentru bunurile imobile dominante cu nr. cadastral 2901304894
respectiv nr. cadastral 2901304895;
- cu suprafaţa 0,0007 ha pentru bunul imobil dominant cu nr. cadastral 2901304896.
4.3.2 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0144 ha, cu numărul cadastral 2901304894,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
4.3.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0049 ha, cu numărul cadastral 2901304895,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
4.3.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0036 ha, cu numărul cadastral 2901304896,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
5.
A aproba trecerea bunurilor imobile proprietatea oraşului Cimişlia din domeniul
public în domeniul privat, după cum urmează:
5.1 Teren cu nr. cadastral 2901304889, cu suprafaţa 3 m2, situat în bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,
f/n.
5.2 Teren cu nr. cadastral 2901304018, cu suprafaţa de 0,2547 ha, situat în str. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, f/n, cu categoria de destinaţie teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă-aferent
obiectivelor gospodăriei comunale.
< .
5.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0144 ha, cu numărul cadastral 2901304894,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
5.4 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,0049 ha, cu numărul cadastral 2901304895,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
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5.5 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,0036 ha, cu numărul cadastral 2901304896,
situat în str. Suveranităţii, 5b.
6. A schimba modului de folosinţă a bunului imobil-teren cu suprafaţa 3 m2, cu nr. cadastral
2901304889, din „ aferent obiectivului public şi administrativ” în „aferent obiectivului
comercial si prestări servicii”.
7. A modifica şi corecta pct. 8.1 din Decizia Consilului nr. 02/07 din 30.03.2022 Cu privire la
anularea, iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv,
actualizarea şi modificarea hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinare”, substituind în
text suprafaţa de „0,135 ha” cu „0,0367 ha”.
8. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu
Andronachi.
9. A iniţia procesul de corectare a erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul
înregistrării masive prin modifiarea hotarelor terenului cu nr. cadastral
, proprietatea
cet.
a suprafeţei de teren din “0,2437 ha” cu “0,054 ha”.
10. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.
11. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţă peroanelor vizate şi va fi publicată în Registrul de
stat al actelor locale şi pagina oficială a F

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului

Pavel ARAMĂ

Cristina PÎNZARI
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Anexa nr. 1
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire la iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

SCHEMA DE MODIFICARE A HOTARULUI
fara schimbarea suprafeţei

N um ărul cadastral

l$2 - numărul cadastral al terenului
01 - numărul cadastral al clădirii

N um *r_cadâ*lral

Ttpul_bunului

Suprafaţa

D estin aţia

Teren

0.2 2 16 ha

Din intravilan : Pentru construcioli

construooie

150.9 m.p.

con»mjciol«

2 8 m.p.

■
c o n slA K **.

Mod d s .fo lo s ln t*

Casa de locuit individuala
Construooie accesorie (Garaj)

39.4 m.p.

: Construooie accesorie (M agazie)

10.8 m.p.

Construooie accesorie (M agazie)

Parametrii hotarului vezi verso

Secretarul Consiliului
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Anexa nr. 2
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire Ia iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

SCHEMA DE MODIFICARE A HOTARELOR
TERENUL CIMITIRULUI
Num ărul c a d a s tra l______2901318.288

2$$ - numărul cadastral al terenului
01 - nmuiml cadastral al clădirii

1N u m a r„ca d a *tral | T ip u ljw n u lu l

[ S u p rafaţa

j Destin a ţia ______

[ 29013 1 8.2 88

[ 7 .9 2 82 ha

[ Din intravilan____________ | Am enajat

] Teren

___~j ^ o d _ d e _ fo l°8 in ta

___________________j

__________________

]

Parametrii hotarului vezi verso

Secretarul Consiliului

Cristina PÎNZARI
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Anexa nr. 3
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire la iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

PROIECTUL DE FORMARE
prin separare
ia nivel de teren cu construcţii

N um ar_cadastral

T i p u l j w nulul

S u p rafaţa

D estinaţia

M od_de_foloslnta

2901304.410

Teren

0 453 ha

Teren din intravilan

Pentru construcţii

2^01304.410.01

construcţie

5594 m p

2301304.410.02

construcţie

2 6 8 m.p.

C o (K I ok .-v« |gara|}

2901304.410.03

construcţie

11.5 m p .

Construcţie (veceu)

Construcţie {construcţia administrativa)

C a r a c t e r is t ic ile te h n ic e a le b u t t u l u i ( r i lo r ) t a o b i l ( e ) f o r m a t e
N um ar_cad a*tral

Tipul_bunului

S u p rafaţa

2901304/410

Teren

0.4 5 27 ha

| Teren din intravilan

Pentru construcţii

2901304.410.01

construcţie

559.4 m.p.

1

Construcţie (construcţia administrativa)

2901304.410.02

construcţie

268 m.p

2 90 1 3 0 4 4 1 0 .0 3

construcţie
Teren

11.5 m.p.

j

0 .0 0 03 ha

■Teren din

2901304.809

Secretarul Consiliului

D estinaţia

M od de folosinţa

Ckmsţfuctie (narai)

Cristina PÎNZARI
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Anexa nr. 4
la la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire Ia iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

PROIECTUL DE FORMARE
prin separare
la nivel de teren cu construcţii

.63$ - numărul terenului

Caracteristicile tehnice ale bimului(rilor) imobil(e) iniţiale
Tipul JbtHHtitfl

S uprafaţa

D estinaţia

Mod_rieJtolos»nta

2901303.838

Teren

0 .0 2 90 ha

Teren din intravilan

Pentru construcţii

2901303.638 01

construcţie

1 7.5 m.p.

1 H u m s r_c ad »*tra l

Construcţie (G araj)

Caracteristicile tehnice ale bunului(rilor) imobil(c) formate
N u m ar.'C adattrai

Tlpul_bunulul

S uprafaţa

D estin aţia

2901303 517

Teren

0.0127 ha

Teren din intravilan

: M od _de_foiosinta
Pentru construcţii

2 9 0 *3 0 3 518

Teren

0.0 0 97 ha

Teren din Intravilan

Pentru construcţii

2901303.519

Teren

0 .0 0 23 ha

Teren din Intravilan

Pentru construcţii

2901303 520

Teren

0 .0 0 25 ha

Teren din intravilan

Pentru construct»

790130.1838

Teren

0.0 0 18 ha

Teren din snlraviinn

Pentru construct»

2901303.638.01

construcţie

17.5 m.p.

Construcţie (G araj)

Secretarul Consiliului
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Anexa nr. 5
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire la iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

t-U

PLANUL GEOMETRIC
Numărul cadastral

2901303.517__________

5}? - numărul cadastral ai terenului
01 * numărul cadastral al clădirii

Caracteristicile tehnice ale bunului Imobil
i

Numaf_cada«tral | T lp u ljju m d u l

f 2901303.517

I Teren

| Suprafaţa

| O n ttn M fa

| Mod_de_fok>»lntJ

i

îo .o ia 7 h »

| Teren din intravilan

j Pentru construcţii

I

Porţiuneu/ilc de teren preconizate pentru Arenda/Servitutc
| N r j 3 0 rtionli_de Jeran | Denumirea
i

....

i

j Suprafaţa J ia

; Teren_dom inant j Tipul

0.0038 i 28013030638

' Sdtvltule

j Rem arca
] Porţiunea eclicifata

j
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Anexa nr. 6
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire la iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”

4;;

PLANUL GEOMETRIC
Numărul cadastral

2901303.520_______ _

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

j Num ar_cada*tral

I Tipul_bunului

; 2901303.520

; Teren

J Mod_da_folo«inta

j Suprafaţa D M tinatia
[ 0 0025 ba ; Tei «ti din intravilan

i Pentru construcţii

Informaţie despre lie ilrepturi reale constituite pe teren
Nr
r

Denumirea
—

S uprafala_ha

Servitute

i TerenjJom irtant

Tipul

0.0025 2901303518
0.0025 2901303 324

Servitute de trecere

0 0025 2901303 325

Servitute de trecere

Servitute de trecere

Parametrii hotarului vezi verso

Secretarul Consiliului
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Anexa nr. 7
la Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022
„Cu privire Ia iniţierea delimitării,
delimitarea în mod selectiv, formarea
prin separare, prin combinare şi modificarea în
hotare fixe a bunurilor imobile”
2 1

SCHEMA SEPARARE PIAŢA

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil initial

j T ip u l_ b u n u tu i

S u p ra fa ţa

| D e s tin a ţia

M o d _ d « _ fo lo *in ta

! 2 9 0 1 3 0 4 .3 4 7

|T w e n

0 .5 6 8 6 ha

] Pentru construcţii

P entru construcţii

N u m a r_ c a d a s tra l

2 90 1 3 0 4 3 47

Teren

0 .5 4 5 7 ha

Pentru construcţii

2 9 0 1 3 0 4 .8 9 4

Teren

0 .0 1 4 4 ha

Pentru construcţii

2 9 0 1 3 0 4 .8 9 5

Teren

0 .0 0 4 9 ha

Pentru construcţii

2 90 1 3 0 4 896

Teren

0 .0 0 3 6 ha

Pentru construcţii

Informare despre alte drepturi reale constituite pe teren
Nr

D onum lrea

S u p ra fa ţa „ha

T e ro n _ d o m ln a n t

Tipul

0 .0 9 64 2 9 0 1 3 0 4 8 8 4 /8 9 5

Servitul© d e trecere

0 .0 0 0 7 2 9 0 1 3 0 4 0 8 9 6

Servitute d e trecere
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