
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: S.Radu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

din 30 septembrie 2015                                                                  nr.2/29-XXV 
 
Cu privire la aprobarea componenţei comisiei de 
privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune.  
 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.b) şi lit.d) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 
28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 
R.Moldova nr.468 din 25.03.2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în 
locaţiune”, 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 aprobă componenţa comisiei de privatizare a încăperilor nelocuibile date în 

locaţiune, după cum urmează: 
 

          Preşedintele comisiei: 
Dandiş Nicolae - primarul oraşului Cahul; 
          Secretarul comisiei: 
Radu Svetlana - specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri); 
          Membrii comisiei: 
Mîndru Ştefan - juristul Primăriei oraşului Cahul; 
Baragan Olesea - contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul; 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
Andreev Valentina - consilier orăşenesc; 
Filipenco Olga - consilier orăşenesc; 
Advahova Tina - consilier orăşenesc; 
Poroşenco Vasile - consilier orăşenesc; 
Vrabii Anton  consilier orăşenesc. 

 

2. Se stabileşte, că în cazul eliberării din funcţiile publice a membrilor Comisiei, 
atribuţiile lor în cadrul comisiei vor fi exercitate de persoanele nou confirmate sau admise în 
funcţiile respective, fără adoptarea altei decizii. 

3. Activitatea comisiei se stabileşte pe perioada mandatului consiliului orăşenesc actual. 
4. Controlul asupra executării 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 


