
 

  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. 04/07-XXVII            

                                

,,Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică,, 

 

 În temeiul art. 16 Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436/2006, avizul comisiei consultative de specialitate protecția 

mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie Consiliul comunal Ciobalaccia,, 

 

D E C I D E: 

 

1. Se acceptă iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a unităţii 

administrative-teritoriale Ciobalaccia: 

1.1.Numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative 4, suprafaţa 6,65 ha, 

categoria de destinaţie - teren cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă – păşuni, domeniul – 

public. 

1.2.Numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative 18, suprafaţa 3,93 

ha, categoria de destinaţie - teren cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă – livada, domeniul – 

privat. 

2. Primarul UAT Ciobalaccia, va asigura executarea lucrărilor de delimitare în conformitate cu 

prevederile legislaţiei, şi după întocmirea setului de documente va prezenta materialele, consiliului 

spre aprobare. 

 

 

 

 

Președintele ședinței 

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului comunal Ciobalaccia                                           Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 
la proiectul de decizie nr. 04/07-XXVII din 01.07.2022 

,,Cu privire la inițierea lucrarilor de delimitarea terenului proprietate publica’’ 
 

În temeiul art. 16 Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Legii 

privind administraţia publică locală nr. 436/2006. În baza cererii dlui Chiurpea Fiodor se 

solicita arendarea terenurilor situate în extravilanul com. Ciobalaccia bloc 101 suprafața 

de 0,06 ha si bloc 102 suprafața de 0,18 ha în scopul amenajării spațiilor verzi, crearea 

unei zone de odihnă. 

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

iniţierii lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a unităţii 

administrative-teritoriale Ciobalaccia: 

1. Numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative 4, 

suprafaţa 6,65 ha, categoria de destinaţie - teren cu destinaţie agricolă, modul de 

folosinţă – păşuni, domeniul – public. 

2.  Numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative 

18,suprafaţa 3,93 ha, categoria de destinaţie - teren cu destinaţie agricolă, modul de 

folosinţă – livada, domeniul – privat. 

Primarul UAT Ciobalaccia, va asigura executarea lucrărilor de delimitare în 

conformitate cu prevederile legislaţiei, şi după întocmirea setului de documente va 

prezenta materialele, consiliului spre aprobare. 

 

 

 

 

Specialist  

în reglementarea regimului funciar                                        Mihai Nicoleta 
 


