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DECIZIA 
nr. 7/2

din 10.11.2021

Cu privire la iniţierea delimitării, 
aprobarea materialelor de delimitare, 
în mod selectiv, 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, 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 publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019, Consiliul orăşenesc 
Cimişlia, DECIDE:

1. A actualiza, a modifica (configuraţia) hotarele bunului imobil, şi a aproba planul
geometric nou, fără ca suprafaţa să fie schimbată, pentru terenul proprietate privată, ce-i 
aparţine cet. situat în intravilanu or. Cimişlia, str. cu nr.
cadastral , cu suprafaţa de ha.

2. A iniţia actualizarea şi modificarea hotarelor bunului imobil proprietate privată a cet.
, cu suprafaţa de ha, nr. cadastral cu

destinaţia din intravilanul localităţii, modul de folosinţă pentru amplasarea garajelor.
3. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunului imobil-teren public, domeniu

privat, cu suprafaţa ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, str. cu nr.
cadastral , categoria de destinaţie teren destinat industriei, transporturilor
telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, modul de folosinţă-pentru amplasarea şi 
exploatarea obiectivelor industriale.

4. A aproba materialele de delimitare a bunurilor imobile din or. Cimişlia, în mod selectiv, 
ca ulterior să fie înregistrate la Serviciului cadastral din cadrul Centrului 
Multifuncţional Cimişlia, ca proprietate a oraşului, după cum urmează:
4.1. Teren public, domeniu public, cu suprafaţa 1,50 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, cu 

nr. cadastral 2901322068, categoria de destinaţie agricol, modul de folosinţă păşune.
4.2. Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 2,24 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 

str. Nicolae Iorga, f/n, cu nr. cadastral 2901321038, categoria de destinaţie agricol, modul 
de folosinţă pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.

5. A forma prin separare din bunul imobil, teren agricol, domeniul public, modul de 
folosinţă păşune, cu nr. cadastral 2901322068 şi aprobarea planurilor geometrice a 
următoarelor terenuri:
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5.1. Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 0,50 ha, situate în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901322068, categoria de destinaţie agricolă, modul de folosinţă păşune.

5.2. Teren public, domeniul public, cu suprafaţa de 1,0 ha, situate în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901322069, categoria de destinaţie agricolă, modul de folosinţă păşune.”

6. A modifica şi corecta subpunctul 4.2 din decizia nr. 9/1 din 04.09.2013 Cu privire Ia 
iniţierea formării, formarea, bunurilor imobile, substituind sintagma din „suprafaţa de 
0,0066 ha” cu „suprafaţa de 0,0062 ha”.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.

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

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului ( ' Cristina PÎNZARI

Ion TURCANU9
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