
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

DECIZIE 
Din                    martie 2018                                                           Proiect  

                                                                                                        Nr.02/ 

 Cu privire la transmiterea terenurilor 

proprietate publică a UAT de nivelul doi-raionul Cimişlia 

 în proprietate publică a statului   

 

Examinînd  materalele cu privire la  transmiterea terenurilor  proprietate publică a  

UAT de nivelul doi  – raionul Cimişlia în proprietate publică a statului în gestiunea Î.S. 

“Administraţia de Stat a Drumurilor” din subordenea Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, pentru construcţia autodrumului M3 Chişinău-Comrat-Giurgiuleşti-

frontiera cu România (segmentul Porumbrei-Cimişlia), amplasat în extravilanul com. 

Ecaterinovca, raionul Cimişlia,  întocmite de către Î.S.”Institutul de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului”, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, în baza Legii nr.91-XVI din 05.04.2007 

privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 43 al Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 al Codului Funciar al 

RM, Consiliul rational Cimişlia   DECIDE: 

 

1.  A transmite din proprietatea publică a UAT de nivelul doi –raionul Cimişlia,  

în proprietate publică a statului, în gestiunea Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”, 

terenul nr. cadastral 2916105150 cu suprafaţa de 0.7461 ha şi terenul nr. cadastral 

2916106139  cu suprafaţa de 0,6834 ha, amplasate în extravilanul com. Ecaterinovca, 

raionul Cimişlia,  cu păstrarea categoriei de destinaţie, pentru construcţia autodrumului 

M3 Chişinău-Comrat-Giurgiuleşti-frontiera cu România (segmental Porumbrei-

Cimişlia). 

 

2.    După  înregistrarea modificărilor respective în RBI la  Serviciul Cadastral 

Teritorial Cimişlia, specialistul principal din DDT d-nul Igor Comerzan, va efectua 

înscrierile necesare în registrul cadastral funciar al raionului Cimișlia. 

 

 Preşedintele şedinţei Consiliului 

 

 Secretarul Consiliului raional 

 

Proiectul coordonat de: 

Președintele raionului                                                              Iovu Bivol 

Vicepreședintele raionului                                                      Gheorghe Netedu 

Aviz de: 

Secretarul Consiliului raional                                                  Vasile Spînu 

șef secția administrașie publică                                               Anatolie Casap 

Proiect elaborat de specialist principal DDT                           Igor Comerzan 



Notă informativă 

Autodrumul M3, Chişinău-Comrat-Giurgiuleşti-frontiera cu România (segmental 

Porumbrei-Cimişlia) întretae drumul local L559.1 Gradişte-Coştangalia. La această răscruce a 

drumurilor vor fi efectuate lucrări de terasament. Autodrumul M3 este de o categorie mai înaltă 

el va fi cu pavaj dur, terenurile cu nr.cadastral 2916105150 și 2916106139 vor fi parte a 

autodrumuluiși din acest motiv este necesar ca ele să fie transmise în proprietatea statului, 

gestiunea Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” din subordinea Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii. Materialile de delimitarea a terenurilor proprietate public a UAT de nivelul doi- 

Raionul Cimișlia au fost aprobate de consiliul Raional prin decizia nr.08/22 din 22.12.2017. 

Este necesar de a transmite aceste terenuri proprietate public  a raionul Cimișlia în proprietate 

public a statului. 

 

Igor Comerzan 
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