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DECIZIA 
nr. 05/06 

din 17.08.2022

Cu privire la iniţierea delimitării, 
aprobarea materialelor de delimitare 
în mod selectiv, a bunurilor imobile 
proprietate publică a oraşului

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă 
nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (1) (2) lit. b) art. 77 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. 5 alin. (1) (2) lit. a), art. 6. 
alin. (1) (3) lit. a), art. 16 alin. (1) lit. f), art. 17 din 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. 3 lit. a) art. 4 lit. h) art. 10, 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, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A iniţia procedura de delimitare, în mod selectiv, a bunurilor imobile, după cum
urmează:
1.1 Teren public, domeniul public cu suprafaţa de 1,16 ha, situat în bd. Ştefan cel Mare şi

Sfînt f/n, adiacent terenului cu nr.cadastral cu categoria de destinaţie teren
din intravilanul localităţii, modul de folosinţă - pentru amenajări şi spaţii verzi.

1.2 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,17 ha, situat în intravilanul sat. 
Bogdanovca Veche, adiacent terenului cu nr. cadastral cu categoria de 
destinaţie teren din intravilanul localităţi, modul de folosinţă - aferent drumurilor publice 
din intravilan (zona străzilor).

1.3 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,85 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca Veche, adiacent terenului nr. cadastral cu categoria de 
destinaţie terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte 
destinaţii speciale, modul de folosinţă - aferent drumurilor publice din extravilan.

1.4 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 1,5 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia,
adiacent terenului nr. cadastral , cu categoria de destinaţie,- agricol, modul
de folosinţă - aferent obiectivelor hidroameliorative.

1.5 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 16,87 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral conturul 886, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă -  arabil.

1.6 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 5,82 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral conturul 896, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă -  arabil.
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1.7 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 2,68 ha, situat în extravilanul sat.
Bogdanovca Veche, adiacent nr. cadastral conturul 903, cu categoria de
destinaţie teren agricol, modul de folosinţă păşuni.

1.8 Teren public, domeniu public, cu suprafaţa de 0,10 ha, aferent Cultului Religios Biserica 
Creştină Evanghelică Baptistă „Golgota" situat în str-la.Suveranităţii 12, cu nr. cadastral 
2901308046, cu categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă - 
aferent obiectivului de cult.

1.9 Teren public, domeniul privat, cu nr.cadastral 2901216248 conturul 2524, cu suprafaţa
4,03 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia, categoria de destinaţie - teren agricol, modul 
de folosinţă - arabil.

1.10 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0025 ha, situat în intravilanul 
or. Cimişlia, str. I. Popuşoi, f/n, adiacent terenului cu nr. cadastral 2901304356, 
categoria de destinaţie din intravilanul localităţii, modul de folosinţă-aferent obiectivului 
comercial şi prestări servicii.

2. 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:
2.1 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0527 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt f/n, cu nr.cadastral 2901304886, categoria de destinaţie - 
teren din intravilanul localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial si 
prestări servcii.

2.2 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0229 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901303521, categoria de destinaţie - teren din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă - aferent obiectivului comercial si prestări servcii.

2.3 Teren public, domeniu privat, cu suprafaţa de 0,0450 ha, situat în intravilanul or. 
Cimişlia, cu nr. cadastral 2901311463, categoria de destinaţie - teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă- aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.4 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 0,0056 ha, situat în intravilanul or. Cimişlia, 
cu nr. cadastral 2901305493, categoria de destinaţie - teren din intravilanul localităţii, 
modul de folosinţă - aferent obiectivelor destinate locuinţei.

2.5 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,56 ha, situat în extravilanul sat. 
Bogdanovca Veche, cu nr. cadastral 2912306004, categoria de destinaţie - teren agricol, 
modul de folosinţă - păşuni.

2.6 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 11,86 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912301007, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
păşuni.

2.7 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,82 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912202006, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
arabil.

2.8 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 18,16 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912306006, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
păşuni.

2.9 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 16,87 ha, situat în sat. Bogdanovca Veche, 
cu nr. cadastral 2912201136, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de folosinţă - 
arabil.

2.10 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,42 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912306007, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de 
folosinţă - păşuni.
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2.11 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 5,79 ha, situat în sat. Bogdanovca 
Veche, cu nr. cadastral 2912209014, categoria de destinaţie - teren agricol, modul de 
folosinţă- pentru amplasarea obiectelor de infrastructură agricolă.

2.12 Teren public, domeniu public cu suprafaţa de 0,10 ha, situat în or. Cimişlia str-la 
Suveranităţii, 12, cu nr. cadastral 2901308046, categoria de destinaţie - teren din 
intravilanul localităţilor, modul de folosinţă - aferent obiectivului de cult.

2.13 Teren public, domeniu privat cu suprafaţa de 1,3130 ha, situat în intravilanul or. 
Cimişlia cu nr.cadastral 2901305494, categoria de destinaţie - teren din intravilanul 
localităţii, modul de folosinţă -  aferent obiectivului comercial si prestări servcii.

2.14 Teren public, domeniul privat, cu nr.cadastral 2901216248 conturul 2524, cu 
suprafaţa 4,03 ha, situat în extravilanul or. Cimişlia, categoria de destinaţie - teren 
agricol, modul de folosinţă - arabil.

3. A abroga pct 1.2; 1.5 din Decizia nr. 03/05 din 18.04.2022 " Cu privire la anularea, iniţierea 
delimitării, aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv, actualizarea şi modificarea 
hotarelor a bunurilor imobile, alocarea, combinarea.

4. A abroga pct 4.3 din Decizia nr. 08/11 din 22.12.2021 "Cu privire la iniţierea delimitării, 
combinarea, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, actualizarea şi modificarea 
hotarelor bunurilor imobile.

5. A modifica şi corecta p. 2.9 din Decizia nr. 04/17 din 29.06.2022 Cu privire la iniţierea 
delimitării, delimitarea în mod selectiv, formarea prin separare, prin combinare şi modificare 
în hotare fixe a bunurilor imobile, substituind în text domeniul din „privat” în „public”.

6. Executarea prezentei Decizii se pune în seama specialistului principal pentru gestionarea 
fondului silvic, păşunelor şi apelor, Dl Cazac Ion.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

8. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia

Preşedintele şedinţei itf * /ia Alexandra SLĂNINĂ

Secretarul Consiliului
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Cristina PÎNZARI
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