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DECIZIA nr.5.24 
“Cu privire la executarea Hotărârii 

Judecătoriei Cimișlia  

din 23 martie 2021 (definitive și irevocabilă)  

prin care a fost dispusă anularea Deciziei 

Consiliului orășenesc Leova nr.2.13 din 29.05.2018” 

 

         În conformitate cu art.14 alin.2 lit. (c) al Legii nr.436/2006, privind administrația publică 

 locală, examinînd hotărârea din 23 martie 2021 a  Judecătoriei Cimișlia, sediul Central devenind  

 definitivă și irevocabilă, la data de 27 iulie 2022 și conform închierii Curții de Apel Comrat din  

09 noiembrie 2022, prin care Consiliul orășenesc Leova este notificat despre  

 obligația de a executa hotărîrea judecătorească a Judecătoriei Cimișlia din 21 martire 

2021 prin care a fost anulată decizia Consiliului orășenesc Leova nr.2.13 din 29.05.2018 și se  

obligă consiliul orășenesc Leova de a emite actul administrativ individual cu privire la  

permiterea vînzării Întreprinderii Individuale “Gudumac Vasile” a terenurilor aferente enumerate 

în cererea cetățeanului Gudumac Vasile din 30.03.2018. În urma examinării cerereii depuse în 

cadrul ședinței din 29 mai 2018, Consiliul Orășenesc Leova a decis respingerea cererii.  

 

    Examinînd materialele parvenite și reieșind din cele expuse, Consiliul Orășenesc Leova, 

   

 

D E C I D E: 

1. Se permite/refuză vînzarea terenurilor aferente bunurilor imobile ce aparțin ÎI „Gudumac 

Vasile ” după cum urmează: 

 

       Nr. Cadastral 5701218.113.01 și suprafața  de 54,4 m.p.; 

       Nr. Cadastral 57012116.052.01 și suprafața de 65,0 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701222.007.01 și suprafața de 100,0 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701219.111.01 și suprafața de 48,9 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701216.094.01 și suprafața de 129,8 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701216.102.01 și suprafața de 83,0 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701222.028.01 și suprafața de 91,3 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701216.009.01 și suprafața de 81,0 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701218480.01 și suprafața de 123,0 m.p.; 

       Nr. Cadastral 5701215.216.01 și suprafața de 55,6 m.p.; 

 

2. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama specialistului principal-

relații funciare și cadastru Cozma Iurie a Primărie Leova. 

 

Președintele ședinței  

“contrasemnat” 

Secretar al Consiliului                                                                            Radica Hasan 
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