
 

  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                  

09 noiembrie 2022                                                                     Nr. 07/04-XXVII   

          

„Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare  

a terenului proprietate publică” 

 

      În temeiul art. 16 Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii 

publice, Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 08.12.2006, 

informația primarului privind necesitatea delimitării terenurilor proprietate publică, 

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 

2119206, suprafaţa de 0,18 ha, categoria de destinaţie - terenuri din 

intravilanul localităţilor (teritoriul bisericii) modul de folosinţă – aferent 

obiectivului de cult, domeniul – public. 

2. Primarul comunei Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu împreună cu specialistul în 

reglementarea regimului funciar, vor asigura executarea lucrărilor de delimitare 

în conformitate cu prevederile legislaţiei, şi după întocmirea setului de 

documente va prezenta materialele, consiliului comunal Ciobalaccia spre 

aprobare. 

3. Controlul executării prezentei decizii, se asuma comisiei de specialitate protecția 

mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal 

Ciobalaccia. 

 

 

Președintele ședinței                                                               

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                             Luminița TURLACOV 

 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


 

Notă informativă 
la proiectul de decizie nr. 07/04-XXVII din 09.11.2022 

,,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitarea terenului proprietate publică,,  

 
 

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

privind administraţia publică locală nr. 436/2006. În baza cererii dlui Tihon Dmitrii, 

Preot-Paroh al Bisericii „Sfinții Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și maica 

sa Elena”, se solicită efectuarea măsurărilor cadastrale necesare pentru atribuirea 

numărului cadastral terenului aferent clădirii bisericii, bunului imobil din 

intravilanul localității și transmiterea acestuia în folosință cu grad de excepție 

(gratuit), pe o perioadă nedeterminată.  

Prin prezenta, Primarul comunei Ciobalaccia, Pîrciu Gheorghe, solicită 

acceptarea iniţierii lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a 

unităţii administrative-teritoriale Ciobalaccia: 

1. Numărul conturului conform materialelor evidenţei cantitative şi calitative 

2119206, conform Fișei cadastrale centralizatoare de la 1 ianuarie 1995, cu 

suprafaţa 0,18 ha, terenuri din intravilanul localităţilor (teritoriul bisericii) modul 

de folosinţă – aferent obiectivului de cult, domeniul – public. 

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 și cadastru                                                             Mihai Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schema de amplasare a terenului 

 

 

 

 

 

 

Specialist în reglementarea  

regimului funciar și cadastru                                                             Mihai Nicoleta 

 

 
 


