
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
 D E C I Z I E                                                                                                                                                                      

proiect 

Din 12 mai 2017                                                                                                 nr.02/18 

Cu privire la stabilirea perimetrelor 

 intravilanului  unor localități 

 

      În baza art.46 a Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, în 

conformitate cu prevederile art. 9 ale Codului Funciar nr. 828- XII din 25.12.91, Legea 

Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98 ,  Hotărîrea  Guvernului nr. 1518 din  

17.12.2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”, examinând 

materialele de stabilire a hotarelor  intravilanului localităţilor com. Hîrtop și s. Valea Perjei, 

raionul Cimişlia,  ţinând cont de Decizia  Consiliului comunal Hîrtop nr.02/02 din 16.03.2017 și 

de Decizia  Consiliului  sătesc Valea Perjei nr.09/05 din 13.12.2016,   Consiliul raional Cimişlia,  

DECIDE: 

 

1. Se stabilesc perimetrele intravilanului localitților, conform „Planurilor de stabilire a 

hotarelor intravilanului localităților”  (anexă),  care constitue: 

 

UAT com. Hîrtop:  

     s.Hîrtop:  Perimetrul hotarului – 11496 m  

                      Suprafața intravilanului – 246,97 ha 

UAT s.ValeaPerjei:  

     s. Valea Perjei:  Perimetrul hotarului – 7671 m  

                                    Suprafața intravilanului – 134,51 ha 

2. Specialistul  în reglementarea regimului proprietății  funciare și cadastru a Consiliului 

raional  Cimişlia ( dl.Ion Codreanu) va aduce în concordanţă documentaţia cadastrului 

funciar cu prezenta Decizie; 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iurie Stoian - 

vicepreşedintelui raionului. 

4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială web a 

Consiliului raional Cimișlia, www.raioncimislia.md 

 

Preşedintele şedinţei                  
                                                                                    

Secretarul Consiliului                     Vasile Spînu 
 

  Proiect coordonat                                                                   M.Olărescu 

 

 Avizat                                                                                        V. Spînu 

 A. Casap 

Elaborat                                                                                      V.Lupașcu                                                    

http://www.raioncimislia.md/


Notă informativă 

 
La proiectul de Decizie nr.___ din___________2017 

 

Cu privire la stabilirea perimetrelor intravilanului  unor localități 

 
        În conformitate cu prevederile art. 9 ale Codului Funciar nr. 828- XII din 25.12.91, prin care  sint 

stabilite competenţele consiliilor raionale de a  stabili şi schimba perimetrulele intravilanului localităţilor 
şi soluţionarea litigiilor privind perimetrele, Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 

25.02.98 ,  Hotărîrea Guvernului nr. 1518 din  17.12.2003 

 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor 

 administrativ-teritorialeşi al străzilor dinlocalităţile de pe teritoriul Moldovei", examinând materialele de 
stabilire a hotarelor  intravilanului localităţilor com. Hîrtop,  s. Valea Perjei, raionul Cimişlia,  aprobate 

pentru fiecare localitate prin: Decizia  Consiliului comunal Hîrtop nr.02/02 din 16.03.2017,    Decizia  

Consiliului  sătesc Valea Perjei nr.09/05 din 13.12.2016, se propune pentru aprobare Consiliului raional 
Cimișlia prin prezentul proiect de Decizie. 

 

 

 

 

Arhitect-şef al raionului                                           Vasile Lupaşcu 
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