
 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

__________________________________________________________________ 

 

D E C I Z I E  
 PROIECT 

 

din  28 decembrie 2018                                                           nr.06 /11 

 

Cu privire la formarea bunurilor imobile 

    În conformitate cu prevederile art.4 din Legea privind descentralizarea 

administrativă, nr. 435 din 28.12.2006, art.43 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Legii cu privire la formarea bunurilor 

immobile nr 354 din 28.10.2004, Legii cadastruluibunurilor imobile nr 1543-XIII 

din25.02.1998, examinînd posibilitatea formării unor bunuri imobile prin separare 

și examinînd cererile prin care se solicită luarea în arendă a unor terenuri, depuse 

de Șterbeț Mihail și Ciuntu Vitalie, Consiliul raional Cimișlia, DECIDE: 

    1.A forma două bunuri imobile, proprietate publică a raionului Cimișlia, terenuri 

cu suprafața respectiv de 28,0 mp și 26 mp, prin separare din terenul nr. cadastral 

2901304336, proprietate publică a raionului Cimișlia, domeniul privat, situat în or. 

Cimișlia, r-ul Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 133 după cum urmează: 

    - Teren, proprietate publică a raionului Cimișlia, domeniul privat, situat în or. 

Cimișlia, r-ul Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 133, cu suprafața de 28,0 mp cu 

modul de folosire -pentru construcții,  confom proiectului de formare. 

   - Teren, proprietate publică a raionului Cimișlia, domeniul privat, situat în or. 

Cimișlia, r-ul Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 133, cu suprafața de 26,0 mp cu 

modul de folosire -pentru construcții,  confom proiectului de formare. 

      2.Arhitectul – șef al raionului, șeful Serviciului Arhitectură, Urbanism și 

Cadastru, dl Vasile Lupașcu, va asigura înregistrarea bunurilor imobile formate și a 

dreptului de proprietate a raionului Cimișlia asupra lor, în Registrul bunurilor 

imobile, la IP „Agenția Servicii Publice”.   

     3.După înregistrarea dreptului de proprietate a raionului asupra bunurilor 

imobile formate a le transmite în arendă, contra plată, prin negocieri directe, pentru 

un termen de douăzeci ani, după cum urmează: terenul cu suprafața de 28 m.p. dlui 

Șterbeț Mihail, iar terenul cu suprafața de 26 m.p. dlui Ciuntu Vitalie. 

       4. A împuternici președintele raionului, dl Iovu Bivol, să  semneze contractele 

de arendă a terenurilor. 



       5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe panoul 

informativ al Consiliului raional Cimișlia. 

 

Preşedintele şedinţei       ______________ 

 

Secretarul Consiliului       Vasile SPÎNU 

 

Proiect Coordonat de: 

 

Președintele raionului                Iovu BIVOL 

 

Avizat de: 

 

Secretarul Consiliului raional      Vasile SPÎNU 

 

Juristul CR                                                                                   Anatolie CASAPU 

 

Elaborat  de: 

  

Șeful Serviciului Arhitectură, 

Urbanism și Cadastru                                                                 Vasile LUPAȘCU    


