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DECIZIA 
nr. 01/06 

din 25.01.2023

Cu privire la corectarea erorilor comise 
în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 
din 28.12.2006, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, 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, 
Codul Civil al Republici Moldova, Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în 
procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 
11.09.2019, examinând cererea înaintată de către avocatul  ̂ , în interesele cet.
_____________ , fiul lui _7_1_______ 1 7„7, (decedat la data de ________ , în procesul
legalizării averii succesorale a defunctului) privind corectarea erorii comise în procesul atribuirii 
în proprietate a terenurilor, a datelor de identificare din documentaţia cadastrală şi de proprietate
pentru bunurilor imobile cu nr. cadastrale _________ , Consiliul orăşenesc
Cimişlia, DECIDE:

1. A corecta eroarea comisă în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, în 
documentaţia cadastrală şi de proprietate (titlul de autentificare a dreptului de deţinător a
terenului) pe numele __________________ , a.n ...-7 .-711 , (decedat la ------------- ),
elaborate/înregistrat/eliberat greşit persoanei cu acelaşi nume şi prenume în timpul 
evaluării masive pentru bunurile imobile, după cum urmează:
1.1. Terenul de pe lângă casă cu nr. cadastral 177111177, cu suprafaţa de ___ ha,

situat în str. _ ______ , 7 71, la rubrica datele de identitate a proprietarului din
„ ___________ ____ 7__7, a.n _-.7_. 7 77 7 ” , c / p _____________ , cu domiciliul str.
“ ”  , - J , î n „ ---------------------------, a .n ...... .........- , c/p 77 1 71 7 7 7J 7 771 J,
cu domiciliul str---- ----------- , __ ”.

1.2. Terenul (grădină) cu nr. cadastral 17 7 7111177, cu suprafaţa de __ ■ ha, situat în
extravilanul or. Cimişlia, la rubrica datele de identitate a proprietarului din „ ______
7__ 7 7.7-7„7, a.n ________ ”, c/p 7771:71777177, cu domiciliul str. 1_7(_,_ _

, 171, în „ ---------------------------- , a.n ------------- , c / p --------  7 7 7 , cu
domiciliul str. 7 7. '.'7.___ 7, 7 71”.

2. A modifica şi corecta pct. 2.14 din Decizia Consiliului nr. 05/06 din 17.08.2022 Cu 
privire la iniţierea delimitării, aprobarea materialelor de delimitarea în mod selectiv, a 
bunurilor imobile proprietate publică a oraşului, substituind în text suprafaţa din „4,03 
ha” în „4,0336”.

3. A solicita I.P. „Agenţia Servicii Publice”, Departament Cadastru, a efectua rectificări în 
Registrul de stat pentru bunurile imobile indicate în prezenta decizie.

4. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.

http://www.cimislia.md


5. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

6. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale, pe pagina oficială 
Primăriei oraşului Cimişlia şi adusă la cunoştinţă persoanelor vizate.
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