
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 
DECIZIE                  

25 noiembrie 2022                                                                          Nr. 08/04-XXVII 

 

„Cu privire la formarea bunurilor imobile” 

 

În temeiul art. 17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354/2004,  art. 

14, alin. (2) lit.b)-lit.e), art. 19, alin(4) și art. 17, alin. (3) din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436/2006, şi a proiectului de formare elaborat de SRL „GLAV-GEO” 

(anexă la prezenta decizie), avizul comisiei consultative de specialitate protecția mediului, 

amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, Consiliul comunal  Ciobalaccia, 

 

D E C I D E: 

1. Se formează din bunul imobil, înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu numărul 

cadastral 2119114.001, adresa r-nul Cantemir, com. Ciobalaccia, extravilan, 

suprafața 14.6153 ha, destinația – teren cu destinaţie agricolă, modul de folosință – 

pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii,  proprietate publică 

a unității   administrativ - teritoriale com. Ciobalaccia, prin separare, următoarele 

bunuri imobile: 

1.1 bunul imobil cu numărul cadastral 2119114.001 adresa r-nul Cantemir, com. 

Ciobalaccia, extravilan, suprafața 10,1532 ha., destinația – teren cu destinaţie agricolă, 

modul de folosință – pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, 

proprietate publică a unității   administrativ - teritoriale com. Ciobalaccia,  conform 

planului-anexă; 

1.2 bunul imobil cu numărul cadastral 2119114.010 amplasat /adresa r-nul Cantemir, 

com. Ciobalaccia, extravilan, suprafața 4,4621 ha., destinația – teren cu destinaţie 

agricolă, modul de folosință – pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a 

agriculturii, proprietate publică a unității administrativ - teritoriale com. Ciobalaccia,  

conform planului-anexă; 

2. Se împuternicește primarul comunei Ciobalaccia, dl Pîrciu Gheorghe, de a asigura 

prezentarea documentelor către ASP Departamentul Cadastru, în scopul înregistrării 

modificărilor efectuate în Registrul bunurilor imobile. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei 

Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu și comisiei consultative de specialitate pentru protecția 

mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie a Consiliul comunal  

Ciobalaccia. 

 

Președintele ședinței                                                           

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                            Luminița TURLACOV 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


 

Notă informativă 
la proiectul de decizie nr. 08/04-XXVII din 25.11.2022  

,,Cu privire la inițierea lucrărilor de separare 

a bunului imobil proprietate publică’’ 

 

În temeiul art. 17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV 

din 28.10.2004, art. 14, alin. (2) lit.b)-lit.e), art. 19, alin(4) și art. 17, alin. (3) din 

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi a 

proiectului de formare elaborat de SRL „GLAV-GEO”, 

Prin prezenta, Primarul comunei Ciobalaccia, Pîrciu Gheorghe, solicită separarea 

bunului imobil proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Ciobalaccia, cu 

numărul cadastral 2119114.001 adresa r-nul Cantemir, com. Ciobalaccia, extravilan, 

suprafața 14.6153 ha, destinația – teren cu destinaţie agricolă, modul de folosință – 

pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, proprietate publică a 

unității administrativ - teritoriale com. Ciobalaccia,: 

1.1 bunul imobil cu numărul cadastral 2119114.001 amplasat /adresa r-nul 

Cantemir, com. Ciobalaccia, extravilan, suprafața 10,1532 ha., destinația – teren cu 

destinaţie agricolă, modul de folosință – pentru amplasarea obiectivelor de 

infrastructură a agriculturii, proprietate publică a unității administrativ - teritoriale 

com. Ciobalaccia, conform planului-anexă; 

1.2 bunul imobil cu numărul cadastral 2119114.010 amplasat /adresa r-nul 

Cantemir, com. Ciobalaccia, extravilan, suprafața 4,4621 ha., destinația – teren cu 

destinaţie agricolă, modul de folosință – pentru amplasarea obiectivelor de 

infrastructură a agriculturii, proprietate publică a unității administrativ - teritoriale 

com. Ciobalaccia, conform planului-anexă; 

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 va asigura înregistrarea bunului imobil delimitat la Agenţia Servicii 

Publice. 

 

Specialist în reglementare serviciului funciar                                     Mihai Nicoleta 


