
  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 

       Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 

DECIZIE 

 01 iulie 2022                                                                                                    Nr. 04/06-XXVII            

                                                                          

„Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică” 

 

 În temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UAT 

Ciobalaccia, elaborate de SRL „GLAV-GEO”, Legii nr. 29/2018 privind delimitarea 

proprietăţii publice, art. 14 alin. 1) – 2) Legii privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, avizul comisiei consultative de specialitate protecția mediului, amenajarea 

teritoriului, agricultură și industrie Consiliul comunal Ciobalaccia, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă lista bunurilor imobile proprietate publică a unităţii administrative-teritoriale 

Ciobalaccia: 

1.1. Numărul cadastral 2119206.090, suprafaţa 0,2688 ha, categoria de destinaţie -(II) 

Teren din intravilanul localităţilor,  modul de folosinţă - Aferent obiectivului 

public si administrativ, domeniul - public. 

1.2. Numărul cadastral 2119206.090.01, suprafaţa 456,6 m.p., modul de folosinţă - 

Constructie de sanatate, asistenta sociala, domeniul - public. 

2. Se instituie servitut: 

Pe terenul aservit cu numărul cadastral 2119206.090 se instituie servitut  (suprafata 

0.0050ha.) în favoarea terenului dominant cu numărul cadastral 2119206.112. 

3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare com. Ciobalaccia va 

aduce în concordanţă documentaţia funciară cu prezenta decizie. 

4. Primarul UAT Ciobalaccia, în temeiul prezentei decizii şi materialelor de delimitare va 

asigura înregistrarea bunului imobil delimitat la Agenţia Servicii Publice. 

 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului comunal Ciobalaccia                                           Luminița TURLACOV 

 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


Notă informativă 
la proiectul de decizie nr. 04/06-XXVII din 01.07.2022 

,,Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică,, 

 
 

   În temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a 

UATCiobalaccia, elaborate de SRL „GLAV-GEO”, Legii nr. 29/2018 privind 

delimitarea proprietăţii publice, art. 14 alin. 1) – 2) Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436/2006. 

Prin prezenta, Primarul comunei Ciobalaccia, Pîrciu Gheorghe, solicita aprobarea 

listei bunurilor proprietate publică pentru terenurile: 

1. Numarul cadastral 2119206.090, suprafața 0,2688 ha, categoria de destinaţie -

(II), teren din intravilanul localităţilor, modul de folosinţă - Aferent obiectivului 

public si administrativ, domeniul - public. 

2. Numărul cadastral 2119206.090.01, suprafaţa 456,6 m.p., modul de folosinţă - 

constructie de sanatate, asistenta sociala, domeniul - public. 

   Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare com. 

Ciobalaccia va aduce în concordanţă documentaţia funciară cu prezenta decizie.  

   Primarul UAT Ciobalaccia, în temeiul prezentei decizii şi materialelor de 

delimitare vaasigura înregistrarea bunului imobil delimitat la Agenţia Servicii 

Publice. 

 

 

Specialist  

în reglementarea regimului funciar                                        Mihai Nicoleta 
 


