
         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 30 septembrie 2015                                                                  nr.2/10-XXV 
  
Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat. 
 
 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) Legii R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 şi art.13 din Legea R.Moldova nr.338-
XIII din 15.12.1994 „Privind drepturile copilului”, art.859-866 din Codul Civil al R.Moldova, 
aprobat prin Legea R.Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002, examinînd solicitarea directorului 
executiv al Misiunii Sociale „Diaconia”, dl I.Belei, în conformitate cu decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor 
de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiilor consultative 
de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul. 

 
D E C I D E : 

 
 1. Se transmite Misiunii Sociale „Diaconia”, în folosinţă temporară, pînă la prima 
necesitate a Primăriei oraşului Cahul de a deschide grupă preşcolară suplimentară, în baza 
сontractului de comodat, încăperile cu suprafaţa totală de 93,0 m2 din incinta grădiniţei de copii 
nr.1 „Ghiocel” de pe str.C.Negruzzi, 133, din or.Cahul, în scopul desfăşurării activităţilor 
educaţionale şi de îngrijire a copiilor din familii social-vulnerabile. 
 2. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Nicolae Dandiş, să încheie contractul de 
comodat cu Misiunea Socială „Diaconia”. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc 
Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 
atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana), şi pentru activităţi social-culturale, 
educaţie, tineret şi sport, drept, protecţie socială, sănătate publică, turism şi cultelor (preşedinte – 
Rîbacova Maria). 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO                   
     


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

