
         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 30 septembrie 2015                                                          nr.2/15-XXV 
  
Cu privire la introducerea unor modificări 
în deciziile Consiliului orăşănesc Cahul. 
 

În temeiul art.14 din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 
publică locală”, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, Codului Funciar, aprobat prin Legea R.Moldova nr.828-XII din 
25.12.1991, Legea R.Moldova nr. 1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul 
de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările ulterioare), în baza Hotărîrii Judecătoriei 
Cahul cu privire la validarea mandatului de primar din 03.07.2015 (dosar nr.3-95/15), 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 introduc modificări în deciziile Consiliului orăşenesc Cahul: 
1) nr.4/10(32/10)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului 

de teren de pe lîngă casă”, p.7; 
2) nr.7/16(35/16)-XXIV din 23.10.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului 

de teren de pe lîngă casă”, p.8; 
3) nr.8/8(36/8)-XXIV din 15.12.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de 

teren de pe lîngă casă”, p.5; 
4) nr.7/15(35/15)-XXIV din 23.10.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor 

aferente obiectelor private”, p.4; 
5) nr.8/9(36/9)-XXIV din 15.12.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor 

aferente obiectelor private”, p.4; 
6) nr.2/12(39/12)-XXIV din 12.03.2015 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor 

aferente obiectelor private”, p.5, 
propoziţia „Se împuterniceşte dl Burlacu Petru, primarul oraşului Cahul, de a încheia 
contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor”,  
se substituie prin: „Se împuterniceşte dl Dandiş Nicolae, primarul oraşului Cahul, de a 
încheia contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor”. 

2. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei 
oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului funciar), dna Sîrbu Tamara. 

3. 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        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

