
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: T.Sîrbu, R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 31 decembrie 2015                                                                                    nr.5/3-XXV 
  
Cu privire la transmiterea în folosinţa Întreprinderii Municipale 
„Piaţa Centrală” Cahul terenul situat: or.Cahul, str.A.Mateevici, 
f/nr., pentru amplasarea gheretelor comerciale. 
 

În temeiul Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea 
administrativă”, Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, 
Codului Funciar al R.Moldova, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţie”, examinînd demersul ÎM “PIaţa Centrală” Cahul şi cererile 
antreprenorilor, conform hotărîrii Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.5 din 23.12.2015), luînd în 
consideraţie avizul comisiei сonsultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se formează trei bunuri imobile cu suprafaţa totală 0,0186 ha, cu atribuirea numerelor 

cadastrale, situate: or.Cahul, str.A.Mateevici, f/nr. (în preajma filialei ÎM “Piaţa Centrală”). 
2. Se transmite în folosinţă (gestiune economică) Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” 

Cahul, sediul: or.Cahul, str.31 August 13-g, bunurile imobile (trei sectoare) cu suprafaţa totală 0,0186 ha, 
situate: or.Cahul, str.A.Mateevici, f/nr. (în preajma filialei ÎM “Piaţa Centrală”), pe un termen de 15 
(cincisprezece) ani, pentru amplasarea gheretelor comerciale – construcţii provizorii.  

3. Întreprinderea Municipală „Piaţa Centrală” Cahul: 
- să coordoneze amplasarea gheretelor comerciale cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul 

reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii 
Excepţionale, Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, SA 
„Moldtelecom” (SEI Cahul); 

- să coordoneze lista beneficiarilor cu Primăria oraşului Cahul; 
- să prezinte schiţa de proiect şi planul general de amplasare a gheretelor comerciale pentru 

coordonarea prealabilă; 
- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
- să amenajeze cu pavaj trotuarele aferente gheretelor comerciale; 
- să confecţioneze gheretele comerciale, în conformitate cu proiectul aprobat; 
- să demonteze şi să evacueze gheretele comerciale existente. 
4. Lucrările de amplasare a gheretelor comerciale – construcţii provizorii, să fie executate în timp 

de 6 (şase) luni după adoptarea prezentei decizii. 
5. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 

funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de pregătirea materialelor pentru formarea şi 
transmiterea în folosinţă a bunurilor imobile, conform legislaţiei în vigoare. 

6. 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        Alexandr JELIUC 
 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


