
         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.3/9-XXV 
 
Cu privire la transmiterea în proprietate privată 
a lotului de pămînt de pe lîngă casă. 
 

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”, art.11 din Codul Funciar al R.Moldova, în baza Regulamentului 
cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în 
localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.984 din 21.09.1998, examinînd 
cererile cetăţenilor şi actele prezentate, conform hotărîrii comisiei funciare (proces-verbal nr.4 din 
13.10.2015), luînd în consideraţie avizul comisiei сonsultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 
Cahul 
 

D E C I D E : 
 
1. Se transmite cet.Goncear Tudor, domiciliat: or.Cahul, str.M.Şolohov, 44, în proprietate 

privată lotul de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu suprafaţa de 0.0605 ha, numărul cadastral 
1701119.153, de pe adresa: or.Cahul, str.M.Şolohov, 44. 

2. Se transmite cet.Şeremet Rodica, domiciliată: or.Cahul, str.Tîrgul Vechi, 57, în proprietate 
privată 1/4 cotă parte din suprafaţa totală de 0,0700 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701109.193, de pe adresa: or.Cahul, str.Tîrgul Vechi, 57. 

3. Se transmite cet.Osadcenco Elena, domiciliată: or.Cahul, str.V.Lupu, 59-a, în proprietate 
privată 1/2 cotă parte din suprafaţa totală de 0,0915 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701122.148, de pe adresa: or.Cahul, str.V.Lupu, 59. 

4. Se transmite cet.Tarasov Anatoli, domiciliat: or.Cahul, str.T.Nencev, 46-48, în proprietate 
privată 1/5 cotă parte din suprafaţa totală de 0,1381 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701119.105, de pe adresa: or.Cahul, str.T.Nencev, 46-48.  

5. Se transmite cet.Tarasov Vladimir, domiciliat: or.Cahul, str.T.Nencev, 52, în proprietate 
privată 1/5 cotă parte din suprafaţa totală de 0,1381 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701119.105, de pe adresa: or.Cahul, str.T.Nencev, 46-48. 

6. Se transmite cet.Aconi Dumitru, domiciliat: or.Cahul, str.M.Viteazul, 51/53, în proprietate 
privată 1/4 cotă parte din suprafaţa totală de 0,0602 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701125.092, de pe adresa: or.Cahul, str.N.Milescu-Spătaru, 52. 

7. Se transmite cet.Bondarchuk (Бондарчук) Maria, domiciliată: Federaţia Rusă, Districtul 
Autonom Hantî-Mansiisk, reg.Tiumeni, or.Surgut, în proprietate privată 3/4 cotă parte din suprafaţa 
totală de 0,0602 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu numărul cadastral 1701125.092, de 
pe adresa: or.Cahul, str.N.Milescu-Spătaru, 52. 

8. Se transmite cet.Mocanu Liliana, domiciliată: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56/1, în 
proprietate privată 1/4 cotă parte din suprafaţa totală de 0,0557 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa 
de locuit cu numărul cadastral 1701116.246, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56. 

9. Se transmite cet.Badac Tatiana, domiciliată: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56/1, în 
proprietate privată 1/8 cotă parte din suprafaţa totală de 0,0557 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa 
de locuit cu numărul cadastral 1701116.246, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56. 

10. Se transmite cet.Mocanu Sergiu, domiciliat: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56/1, în 
proprietate privată 1/8  cotă parte din suprafaţa totală de 0,0557 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa 
de locuit cu numărul cadastral 1701116.246, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 56. 



11. Se transmite cet.Mudrac Maria, domiciliată: or.Cahul, str.F.Seliviorstov, 9-b/2, în 
proprietate privată 23,31 %  din suprafaţa totală de 0,1012 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de 
locuit cu numărul cadastral 1701114.078, de pe adresa: or.Cahul, str.F.Seliviorstov, 9-b. 

12. Se transmite cet.Tiron Antonina, domiciliată: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 69-v/3, 
în proprietate privată 17,96 %  din suprafaţa totală de 0,0837 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de 
locuit cu numărul cadastral 1701114.095, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 69-v. 

13. Se transmite cet.Tiron Alexandru, domiciliat: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit,        
69-v/3, în proprietate privată 33,87 %  din suprafaţa totală de 0,0837 ha a lotului de pămînt de pe lîngă 
casa de locuit cu numărul cadastral 1701114.095, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 
69-v. 

14. Se transmite cet.Ţurcanenco Iana, domiciliată: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit,     
69-v/3, în proprietate privată 17,90 %  din suprafaţa totală de 0,0837 ha a lotului de pămînt de pe lîngă 
casa de locuit cu numărul cadastral 1701114.095, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 
69-v. 

15. Se transmite cet.Neivert Svetlana, Neivert Vitali, Tinica Natalia, domiciliaţi: or.Cahul, 
str.Mircea cel Bătrîn, 27-a/2, în proprietate privată comună în devălmăşie 16,55 % din suprafaţa totală 
de 0,0862 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu numărul cadastral 1701114.154, de pe 
adresa: or.Cahul, str.Mircea cel Bătrîn, 27-a. 

16. Se transmite cet.Florea Maria, Zorila Alexandru, Surdu Ana, Surdu Marina, 
domiciliati: or.Cahul, str.Mircea cel Bătrîn, 27-b /1, în proprietate privată a cîte 1/4 cotă parte fiecărui 
din 17,74 % din suprafaţa totală de 0,0862 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu numărul 
cadastral 1701114.154, de pe adresa: or.Cahul, str.Mircea cel Bătrîn, 27-a. 

17. Se transmite cet.Zlatov Ion, domiciliat: or.Cahul, str.M.Viteazul, 51/61, în proprietate 
privată 21,95 % din suprafaţa totală de 0,1199 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701114.479, de pe adresa: or.Cahul, str.M.Eminescu, 35-v. 

18. Se transmite cet.Vasilenco Valeriu, domiciliaţ: or.Cahul, str.Lăutarilor, 90, în proprietate 
privată lotul de pămînt pentru construcţia casei de locuit cu suprafaţa de 0.0536 ha, numărul cadastral 
1701104.112, amplasat: or.Cahul, str.Vişinilor, 91. 

19. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de pregătirea materialelor pentru a transmite în 
proprietate privată loturilor de pămînt conform legislaţiei în vigoare. 

20.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

