
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 18 decembrie 2015                                                                    nr.4/2-XXV 
 
Cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru 
darea în locaţiune a încăperilor cu destinaţie 
nelocativă. 
 
 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.b) şi lit.c), art.77 alin.(5) din Legea R.Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.875-910 din Codul Civil al 
R.Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002, în baza Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi 
cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.136 din 10.02.2009, luînd în 
consideraţie cererea solicitantului privind darea în locaţiune a încăperilor cu destinaţie nelocativă 
şi avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 
 1. Se acceptă darea în locaţiune prin licitaţie publică a încăperilor cu destinaţie nelocativă 
(locaţie de alimentaţie publică) cu suprafaţa totală de 261,1 m2 din incinta Palatului Culturii (parter), 
amplasat pe adresa: or.Cahul, bd.Victoriei, 18, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul. 

2. Se constituie comisia de licitaţie publică pentru darea în locaţiune a încăperilor cu 
destinaţie nelocativă în următoarea componenţă: 
          Preşedintele comisiei de licitaţie:  
Romaniuc Tatiana - viceprimarul oraşului Cahul; 
          Secretarul comisiei de licitaţie: 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
          Membrii comisiei de licitaţie: 
Onos Raisa - şeful grupei gestionare a Primăriei oraşului Cahul; 
Burlacu Petru - consilier orăşenesc; 
Renţa Sergiu - consilier orăşenesc. 

3. Se atribuie dreptul secretarului comisiei de licitaţie publică pentru darea în locaţiune a 
încăperilor cu destinaţie nelocativă, dna Culeva Natalia, a pregăti pachetul de documente necesar 
pentru licitaţie. 

4. Responsabil de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru darea în locaţiune  a 
încăperilor cu destinaţie nelocativă, specificate în p.1 al prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama 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        Sergiu RENŢA 
 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO   


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

