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DECIZIA 
nr. 01/07 

din 25.01.2023

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 elibera titlul de 
autentificare a dreptului de deţinător de teren, după cum urmează:
1.1. ______ _ a. n . ________ , domiciliată în or. Cimişlia, str. _________ ., , _ ap.

-, cu suprafaţa _7___ i ha, număr cadastral_________1, situat în or. Cimişlia, str.

1.2. 1 _______7_3_____, a. n. ', domiciliată în or. Cimişlia, bd___ _____ 1, , cu
suprafaţa de cota parte din suprafaţa de ___iha, număr cadastral ,
situat în or. Cimişlia, bd___ ______, 13.

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al Actelor 
Locale, se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate în termen 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.
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