
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: T.Sîrbu 

Coordonat: O.Surjicova 

Vizat: Şt.Mîndru 
 

 

din 03 februarie 2015                                                     nr.1/13(38/13)-XXIV 

 

Cu privire la cumpărarea terenurilor proprietate 

privată din extravilanul localităţii. 
 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 alin.2 lit.d) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Codului Funciar, aprobat prin Legea 

R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.4 alin.10) din Legea R.Moldova nr.1308-XIII din 

25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu 

modificările ulterioare), art.753-757 din Codul Civil, întru executarea deciziei Consiliului 

orăşenesc Cahul nr.5/9(33/9)-XXIV din 01.08.2014 „Cu privire la conceptul amplasării 

depozitului regional de deşeuri”, în conformitate cu Proiectul în Regiunea de Dezvoltare Sud în 

domeniul managementului deşeuri în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor locale”, în 

baza hotărîrii comisiei funciare (proces-verbal nr.1 din 21.01.2015), luînd în consideraţie avizul 

comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
                

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă cumpărarea terenului agricol cu numărul cadastral 1719214.073, suprafaţa 

0,0500 ha, la preţul normativ – 559,00 lei, amplasat în extravilanul localităţii, proprietate privată 

a cet.Cîrjău Gheorghe, domiciliat: or.Cahul, s.Cotihana. 

2. Se acceptă cumpărarea terenului agricol cu numărul cadastral 1719214.067, suprafaţa 

0,2800 ha, la preţul normativ – 3130,0 lei, amplasat în extravilanul localităţii, proprietate privată 

a cet.Cîrjeu Petru, domiciliat: or.Cahul, s.Cotihana.  

3. Se acceptă cumpărarea terenului agricol cu numărul cadastral 1719214.070, suprafaţa 

0,3800 ha, la preţul normativ – 4248,00 lei, amplasat în extravilanul localităţii, proprietate 

privată a cet.Crintea Ion, domiciliat: or.Cahul, s.Cotihana. 

4. Se acceptă cumpărarea terenului agricol cu numărul cadastral 1719214.072, suprafaţa 

0,3060 ha, la preţul normativ – 3421,00 lei, amplasat în extravilanul localităţii, proprietate 

privată a cet.Boinceanu Raisa, domiciliată: or.Cahul, s.Cotihana 

5. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei 

oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara. 

6. Se împuterniceşte dl Burlacu Petru, primarul oraşului Cahul, de a încheia contractele 

de vînzare-cumpărare a terenurilor. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 

specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative şi imobil, 

ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale (preşedinte – dl Zagorodnii 

Gheorghe) şi viceprimarului oraşului Cahul, dna Surjicova Olga. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului orăşenesc Cahul       Gheorghe ZAGORODNII 
  

Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                    Aliona TRICOLICI 


