
REPUBLICA MOLDOVA 
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4100, str. Ştefan cel Mare 14, or. Cimişlia, tel.: 0241 22842, fax: 0241 25739
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DECIZIA 
nr. 08/11 

din 22.12.2021

Cu privire la iniţierea delimitării, combinare, 
delimitarea în mod selectiv, formarea 
prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor 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. (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, art. 16 alin. (1), lit. f) 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 public aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 
11.02.2019 Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbarea destinaţiei şi schimb 
de terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, Consiliul orăşenesc 
Cimişlia, DECIDE:

1. A forma prin combinare bunurile imobile, terenuri aferente construcţiilor agricole, 
agroindustriale, proprietate or. Cimişlia (47,57999015%) şi proprietate privată a 
coproprietarilor cet. (51,87526485%), cod personal cet.

(0,544745 %), cod personal şi anume:
1.1 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

1.2 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 ;

1.3 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 ;

1.4 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 ;

1.5 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 ;
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1.6 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

2. A iniţia actualizarea şi modificarea hotarelor bunului imobil-teren cu numărul cadastral 
2901305174, Cimitirului Evreiesc, proprietate publică, domeniul public, situat în intravilanul 
or. Cimişlia, str. M. Kogîlniceanu, 22.

3. A actualiza, a modifica hotarele bunurilor imobile şi a aproba planurile geometrice, în 
hotare fixe, după cum urmează:

3.1 Teren proprietate privată a cet. cu nr. cadastral , situat în
intravilanu or. Cimişlia, str. cu suprafaţa de 0,0038 ha.
• A anula servitutea instituită asupra bunului imobil supra indicat, cu suprafaţa de 0,0014 

ha din totalul de 0,0038 ha, din considerentul lipsei reţelei de apeduct.
3.2 Teren public, domeniu privat, cu nr. cadastral situat în extravilanul or. Cimişlia,
din suprafaţa de „0,13 ha” cu „0,154 ha”.

4. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile, după cum urmează:
4.1 Teren public, domeniul public, aferent blocului locativ, cu nr. cadastral 2901303361, situat în 
str. Al. cel Bun, 108, cu suprafaţa de 0,34 ha, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, 
cu modul de folosinţă-aferent obiectivului destinat locuinţei;
4.2 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,0285 ha, situat în str. adiacent
terenului cu nr. cadastral cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu
modul de folosinţă-aferent obiectivului comercial şi prestări servicii;
4.3 Teren public, domeniul privat, aferent Cultului Religios Biserica Creştină Evanghelică Baptistă 
„Golgota”, cu suprafaţa 0,10 ha, situat în str-la. Suveranităţii, 12, cu nr. cadastral 2901308046, cu 
categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă-aferent obiectivului de 
cult;
4.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,0005 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Traian, f/n, adiacent terenului proprietate privată cu nr. cadastral 2901312009, categoria de 
destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei;
4.5 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0054 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia,
str cu nr. cadastral categoria de destinaţie, terenuri din
intravilanul localităţii, modul de folosinţă-pentru amplasarea garajelor;
4.7 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,01 ha, situat în intravilan or. Cimişlia str. Şt. cel
Mare f/n, adiacent terenului proprietate privată cu nr. cadastral categoria de
destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial şi prestări 
servicii;
4.8 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa 0,12 ha, situat în intravilan or. Cimişlia str. Cetatea 
Albă, f/n, adiacent terenului pe care activează Staţia de alimentare cu combustibil „Tirex Petrol,, 
cu nr. cadastral 2901310001, categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă 
-  aferent obiectivului comercial şi prestări servicii;
4.9 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,04 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Nicolae Testemiţanu, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901311085, categoria de destinaţie 
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului destinat locuinţei.
4.10 Teren public, domeniul privat, cu suprafaţa 0,50 ha, situat în str. I. Popuşoi, f/n, adiacent 
bunului imobil cu nr. cadastral 2901308046.01, proprietate private a Bisericii Creştină 
Evanghelică Baptistă „Golgota”, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de 
folosinţă-aferent obiectivului comercial şi prestări servicii.
4.11 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 2,5358 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Nicolae Iorga f/n, cu nr. cadastral 2901321038, categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă -  pentru amplasarea obiectivelor gospodăriei comunale.
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5. 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:
5.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,029 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia
str. Ion Creangă f/n, cu nr. cadastral 2901303638, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,005 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Alexandru cel Bun f/n, cu nr. cadastral 2901304871, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -aferent obiectivului destinat locuinţei.
5.3 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 2,5358 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia str. 
Nicolae Iorga f/n, cu nr. cadastral 2901321038, categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă -  pentru amplasarea obiectivelor gospodăriei comunale.
5.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 2,64 ha, situat în extravilanul sat. Bogdanovca 
Veche or. Cimişlia, cu nr. cadastral 2912111090, categoria de destinaţie agricolă, modul de 
folosinţă -pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.
5.5 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0092 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Anton Cehov f/n, cu nr.cadastral 2901310163, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.6 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0072 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Decebal f/n, cu nr.cadastral 2901308274, categoria de destinaţie din intravilanul localităţilor, 
modul de folosinţă -  pentru amplasarea garajelor.
5.7 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,6328 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 
str. Burebista nr.4, cu nr.cadastral 2901306279, categoria de destinaţie teren destinat industriei, 
transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, modul de folosinţă -  pentru 
amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale.
5.8 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 5,825 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia
str. Burebista nr.l, cu nr. cadastral 2901306284, categoria de destinaţie din intravilanul 
localităţilor, modul de folosinţă -  pentru amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale.

6. A forma prin separare din bunurile imobile proprietatea oraşului Cimişlia, după cum 
urmează:
6.1 Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 1,1328 ha, cu numărul cadastral 2901110196, 

situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia agricolă, două bunuri imobile, cu aprobarea 
planurilor geometrice nou formate, şi anume:

6.1.1 Teren public, domeniu public, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,5961 ha, cu 
nr. cadastral 2901110196, cu destinaţia-agricol, modul de folosinţă- păşune;

6.1.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,5367 ha, cu nr. cadastral 2901110203, cu 
destinaţia- agricol, modul de folosinţă- păşune, în scopul construcţiei fermei de cai;

6.2. Teren public, domeniul privat, cu suprafaţade 0,0072 ha, cu numărul cadastral 2901308274, 
situat în str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de 
folosinţă pentru amplasarea garajelor, trei bunuri imobile, cu aprobarea planurilor geometrice 
nou formate, şi anume:

6.2.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308274, situat în 
str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă 
pentru amplasarea garajelor;

6.2.2 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308275, situat în 
str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă 
pentru amplasarea garajelor;

6.2.3 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa 0,0024 ha, cu nr. cadastral 2901308276, situat în 
str. Decebal, f/n, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, cu modul de folosinţă 
pentru amplasarea garajelor;
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6.3 Teren public, domeniul public, cu suprafaţade 0,154 ha, cu numărul cadastral 2901110192, 
situat în extravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia agricolă, două bunuri imobile, cu aprobarea 
planurilor geometrice nou formate, şi anume:

6.3.1 Teren public, domeniu public, situat în extravilanul or. Cimişlia, cu suprafaţa 0,13 ha, cu nr. 
cadastral 2901110192, cu destinaţia- agricol;

6.3.2 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 0,024 ha, cu nr. cadastral 2901110202, cu 
destinaţia- agricol.

7. A efectua trecerea bunului imobil, proprietatea oraşului, teren cu nr. cadastral 2901110203, cu 
suprafaţa 0,5367 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu destinaţia - agricol, din „ domeniul 
public” în „domeniul privat”.
8. A schimba modul de folosinţă a bunului imobil-teren cu suprafaţa 0,5367 ha, cu nr. cadastral 
2901110203, destinaţia agricol, din „păşune” în „pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură 
a agriculturii”.
9. A anula grafica şi a radia din Registrul Bunurilor Imobile înscrisul, pentru bunurile imobile 
din or. Cimişlia, după cum urmează:
9.1 Teren public, cu nr. cadastral 2901303360, situat în str. Al. cel Bun, 108/4, cu suprafaţa 0,0090

ha;
9.2 Teren public, cu nr. cadastral 2901303350, situat în str. Al. cel Bun, 108/3, cu suprafaţa 0,0024

ha;
10. A anula:
10.1 Subpunctul 1.6 din Decizia Consiliului nr. 1/13 din 29.01.2020 “Cu privire la iniţierea 

delimitării, aprobarea materialelor de delimitare, în mod selectiv, formarea prin separare,
a bunurilor imobile proprietatea oraşului”.

10.2 Punctul 3 din Decizia Consiliului nr. 3/15 din 14.04.2021 „Cu privire la iniţierea delimitării, 
delimitarea în mod selectiv, actualizarea, modificarea hotarelor şi formarea prin separare
a bunurilor imobile proprietatea oraşului”.

•  Ambele prevederi ale Deciziilor Consiliului supra indicate sunt cu referire la. 
terenul public, situat în str. Aguţilor, în spatele clădirii Remizei de Pompieri şi Salvatori, 

care urma să fie folosit în scopul construcţiei platformei pentru aterizare şi decolare a 
elicopterelor SMURD.

11. A modifica şi completa pct. 2 al Deciziei Consiliului nr. 10/3 din 21.12.2017 Cu privire la 
piaţa comercială din oraşul Cimişlia, şi anume:

- a completa textul cu sintagma „în folosinţă cu titlu gratuit”.

- a substitui în text sintagma „cu suprafaţa de 0,5343 ha” cu textul „ cu suprafaţa de 0,5686 ha”.

12. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dlui 
Sergiu Andronachi.

13. Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului

Olga GORBAN

Cristina PÎNZARI
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