
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: T.Sîrbu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

 
din 11 noiembrie 2015                                                          nr.3/12-XXV 
 
Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului 
aferent obiectului privat. 
 
 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, Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind 
preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările ulterioare), 
conform Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1428 din16.12.2008 „Pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente”, examinînd cererile şi 
actele prezentate de către conducătorii întreprinderilor, conform hotărîrii comisiei funciare 
(proces-verbal nr.4 din 13.10.2015), în legătură cu eroarea comisă la momentul efectuării măsurărilor 
bunului imobil, luînd în consideraţie avizul comisiei сonsultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 
Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se vinde SA „Modernus”, sediul: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 64, terenul cu 
suprafaţa de 0,0062 ha, numărul cadastral 1701113.298, aferent obiectului privat de pe adresa: 
or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 52, în limita hotarelor existente, ne inclus eronat în contractul 
iniţial de vînzare-cumpărare.  

2. Se vinde SRL „Pleşco Sergiu”, sediul: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 36/25, terenul cu  
suprafaţa de 0,0128 ha, numărul cadastral 1701114.299, aferent (de sub construcţie) obiectului 
privat de pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 29-b. 

3. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul ((serviciul reglementării 
regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara,, responsabil de pregătirea materialelor pentru 
încheierea contractului de vînzare-cumpărare a terenului. 

4. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să încheie contractul de 
vînzare-cumpărare a terenului.  

5. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Petru BURLACU 
 
Secretarul-interimar   
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

