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DECIZIE 
nr. 5/5

din 21.07.2021

Cu privire la transmiterea şi schimbarea
categoriei de destinaţie a terenurilor UAT oraşul Cimişlia
în legătură cu reabilitarea drumului naţional R-26,
Bender-Căuşeni -Cimişlia pe segmentul Mihailovca-Cimişlia

In temeiul art. 14 p. 2 lit. e) din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436 din 
28.12.2006, conform art. 10, 15,48 şi 71 din Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991 cu modificările şi 
completările ulterioare, p. 28 a Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a 
destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1170 din 
25.10.2016, Legea nr. 136 din 16.07.2020 privind declararea utilităţii publice de interes naţional a 
lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale, art. 14 al Legii privind 
preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, nr.1308 din 25 iulie 1997, Consiliul 
orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A transmite terenurile agricole, proprietate publică a UAT oraşul Cimişlia cu suprafaţă totală 
de 0,1259 ha, inclusiv a bunurilor imobile cu nr. cadastral 2901408164 (0,0059 ha), 2901408165 
(0,0489 ha), 2901408166 (0,0711 ha), în proprietate publică a statului în administrarea Agenţiei 
Proprietăţii Publice, (gestiunea ÎS "Administraţia de Stat a Drumurilor"), amplasate în 
extravilanul oraşului Cimişlia, în legătură cu reabilitarea drumului naţional R-26, Bender- 
Căuşeni-Cimişlia pe segmentul Mihailovca - Cimişlia.

2. Se ia act şi se acceptă schimbarea categoriei de destinaţie a bunurilor imobile cu nr. cadastrale 
2901408164 (0,0059 ha), 2901408165 (0,0489 ha), 2901408166 (0,0711 ha) din categoria I - 
terenuri cu destinaţie agricolă (modul de folosinţă agricol) în categoria III - terenurile destinate 
industriei, transportului, (modul de folosinţă cale de comunicaţie).

3. ÎS “Administraţia de Stat a Drumurilor", este obligată să decoperteze selectiv stratul fertil al 
solului conform recomandărilor indicate în încheierea pedologică.

4. Executarea prezentei Decizii se pune în seama specialistului pentru reglementarea regimului 
funciar a Primăriei oraşului Cimişlia, Dna

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

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului
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