
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: O.Rusu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                          nr.2/12-XXV 
 
Cu privire la retragerea din gestiunea ÎM GCL Cahul 
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) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza Hotărîrilor Judecătoriei Cahul nr.2-
819/2011 din 10.05.2011 şi nr.2-833/2012 din 23.03.2012, 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 comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se retrag din gestiunea ÎM GCL Cahul încăperile cu destinaţie nelocativă amplasate la 
etajul I al blocului locativ de pe str.B.P.Haşdeu, 7, cu suprafaţa totală de 134,4 m2, cod cadastral 
1701115.050.01.002, înregistrate ca proprietate a Primăriei oraşului Cahul în baza Hotărîrii 
Judecătoriei Cahul nr.2-819/2011 din 10.05.2011.  
 2. Se retrag din gestiunea ÎM GCL Cahul încăperile cu destinaţie nelocativă amplasate în 
subsol al blocului locativ de pe pr.Republicii, 12, cu suprafaţa totală de 64,3 m2, cod cadastral 
1701114.084.01.025, înregistrate ca proprietate a Primăriei oraşului Cahul în baza Hotărîrii 
Judecătoriei Cahul nr.2-833/2012 din 23.03.2012.  

3. Se obligă administratorul ÎM GCL Cahul, dl Arnaut Iurie, să întocmească actele de 
predare-primire a încăperilor cu destinaţie nelocativă, indicate în p.1 şi p.2 al prezentei decizi, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
 4. Se obligă contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul, dna Baragan Olesea, să ia la 
balanţa Primăriei oraşului Cahul bunurile transmise conform actelor. 

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 buget, 
finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor 
(preşedintele – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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