
         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.2/5-XXV 
  
Cu privire la transmiterea în comodat 
a mijloacelor fixe. 
 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.b) şi lit.i) 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”, art.8 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art.10 din Legea R.Moldova nr.121-XVI din 
04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, în baza deciziei Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.10/5(17/5)-XXIV din 14.12.2012 „Cu privire la transmiterea de la balanţa SA 
„Reţelele Termice Cahul” la balanţa Primăriei oraşului Cahul a mijloacelor fixe”, examinînd 
demersul directorului şcolii profesionale nr.1, dl Miron Oleg, în scopul optimizării cheltuielilor 
instituţiilor publice, 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 transmite în comodat de către Primăria oraşului Cahul Şcolii Profesionale nr.1 din 

or.Cahul cazangeria cu suprafaţa de 253,4 m2, numărul cadastral 1701109081, amplasată: 
or.Cahul, str.Şolohov, f/nr., începînd cu 01.10.2015.  

2. Se instituie comisie de primire-predare a cazangeriei din str.Şolohov, f/nr., în 
următoarea componenţă:           
          Preşedintele comisiei: 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
          Membrii comisiei: 
Baragan Olesea - сontabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul; 
Onos Raisa - şeful grupei gestionare a Primăriei oraşului Cahul; 
Advahov Tina - consilier orăşenesc; 
CuzminSerghei - consilier orăşenesc; 
Vanţevici Vasile - consilier orăşenesc; 
Miron Oleg - directorul Şcolii Profesionale nr.1 din or.Cahul. 

3. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să semneze, în numele 
Consiliului orăşenesc Cahul, contractul de comodat încheiat în conformitate cu prezenta decizie. 

4. Toate cheltuielile de întreţinere şi deservire a cazangeriei nominalizate vor fi suportate 
de comodatar. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, 
industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

