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DECIZIE 
nr. 5/4

din 21.07.2021

Cu privire la darea în arendă 
a terenurilor publice din oraşul 
Cimişlia prin licitaţie cu strigare

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) c) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 
din 28.12.2006, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare -  cumpărare a pământului nr. 
1308 din 25.07.1997 şi modificările ulterioare la Legea respectivă, Legea cu privire la actele 
normative nr. 100 din 22.12.2017, Codul Funciar, Codul Civil, Regulamentul cu privire la 
vânzarea-cumpărarea, locaţiunea/arenda terenurilor aferente aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1428 din 16.12.2008, Regulamentul cu privire la licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10. 02. 2009, examinând cererile cu privire la darea în 
arendă a terenurilor publice, ţinând cont de necesitatea gestionării şi valorificării eficiente a 
terenurilor proprietate a oraşului Cimişlia, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A da în arendă terenuri publice din oraşul Cimişlia prin licitaţie publică cu strigare, după 
cum urmează:

1.1 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0012 ha, situat în intravilanul oraşului 
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, f/n, cu numărul cadastral 2901303695, modul de folosinţă 
pentru construcţii, în scopul amplasări unui edificiu provizoriu comercial pe un termen de 10 
ani. Preţ iniţial de arendă 77,50 lei /an.

1.2 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0012 ha, situat în intravilanul oraşului 
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, f/n, cu numărul cadastral 2901303694, destinaţia pentru 
construcţii în scopul amplasări unui edificiu provizoriu comercial pe un termen de 10 ani. Preţ 
iniţial de arendă 77,50 lei/an.

1.3 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,20 ha, situat în intravilanul oraşului
Cimişlia, str. Cetatea Albă, f/n, adiacent terenului cu numărul cadastral destinaţia
pentru construcţii, pentru un termen de 5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de 
arendă cu 5 ani. Preţ iniţial de arendă 12 917,67 lei/an.

1.4 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 15 ha, din conturul 502, numărul cadastral 
2901401224, bonitatea 35°, situat în extravilanul oraşului Cimişlia, destinaţia agricol (păşune), 
pentru un termen de 10 ani. Preţ iniţial de arendă -  6521,25 lei/an.

1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 45 ha, din conturul 502, adiacent terenului 
cu numărul cadastral 2901401224, bonitatea 35°, situat în extravilanul oraşului Cimişlia,
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destinaţia agricol (păşune), pentru un termen de 5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi 
contractul de arendă cu 5 ani. Preţ iniţial de arendă 19563,75 lei/an.

1.6 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0746 ha, cu numărul cadastral 2901304149, 
bonitatea 62°, situat în intravilanul oraşului Cimişlia, str. Mihai Eminescu, f/n, modul de 
folosinţă- grădină, pentru un termen de 10 ani. Preţ iniţial de arendă 57,45 lei/an.

2. A anula punctele 4.18 şi 4.19 din Decizia Consiliului nr. 4/7 din 06.06.2021 „Cu privire la 
vânzarea cumpărarea, arenda terenurilor aferente construcţiilor agricole, industriale şi 
terenurilor publice prin licitaţie publică cu strigare”, cu următorul conţinut:

- „4.18 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 9,75 ha, din conturul 1380, bonitatea 
72°, situat în extravilanul or. Cimişlia, s. Bogdanovca Veche, destinaţia agricolă (păşune), 
pentru un termen de 5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul de arendă cu 5 ani. 
Cu condiţia că termenul de arendă a contractului nou va începe după expirarea termenului 
de arendă a contractului existent şi după recoltarea roadei. Preţ iniţial de arendă -  8719,54 
lei/an”.
- 4'4 .19 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 18 ha din totalul de 28 ha, din conturul 
1324, bonitatea 68°, situat în extravilanul or. Cimişlia, s. Bogdanovca Nouă, destinaţia 
agricol (păşune), pentru un termen de 5 ani, ulterior cu dreptul de a prelungi contractul cu 
arenda cu 5 ani. Cu condiţia că termenul de arendă a contractului nou va începe după 
expirarea termenului de arendă a contractului existent şi după recoltarea roadei. Preţ iniţial 
de arendă 15203,30 lei/an,”.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului oraşului Cimişlia, Dl 
Sergiu Andronachi.

4. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.
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