
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 17 mai 2016                                                               nr.4/11(9/11)-XXV 
  
Cu privire la constituirea comisiei de transmitere 
a bunurilor imobile. 

 
În temeiul art.14 alin.(2) lit.b) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.352 din 29.03.2016 „Cu privire 
la transmiterea unor bunuri imobile”, unde se acceptă transmiterea din proprietatea statului 
(gestionar – Casa Naţională de Asigurări Sociale) în proprietatea unităţii administrativ teritoriale 
a oraşului Cahul a terenului cu suprafaţa de 0,0373 ha numărul cadastral 1701114.565 şi 
construcţia cu suprafaţa la sol 165 m.p. numărul cadastral 1701114.565.01, amplasate pe adresa: 
or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 7-b, şi transmiterea din proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale or.Cahul în proprietatea statutului, gestiunea CNAS) a terenului cu suprafaţa de 0,0373 
ha numărul cadastral 1701115.673, amplasat pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 79, 
luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul                 

D E C I D E : 
 

1. Se constituie comisia comună de predare-primire a bunurilor imobile sus menţionate, 
desemnîndu-se din partea autorităţii publice locale următoarele persoane:      

          Preşedintele comisiei: 
Romaniuc Tatiana - viceprimarul oraşului Cahul; 
          Membrii comisiei: 
Rusu Olga - specialistul Primăriei oraşului Cahul în gestionarea activelor publice; 
Mîndru Ştefan - juristul Primăriei oraşului Cahul; 
Arsenii Rodica - arhitectul-şef al oraşului Cahul; 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării 

regimului funciar); 
Stoiciu Ivan - consilier orăşenesc; 
Zariţchii Vladimir - consilier orăşenesc; 
Anton Pavel - consilier orăşenesc; 
Vanţevici Vasile - consilier orăşenesc. 
 

2. A întocmi actul de predare-primire întru trecerea la balanţa Primăriei oraşului Cahul a 
terenului cu suprafaţa de 0,0373 ha, numărul cadastral 1701114.565, şi construcţia cu suprafaţa 
la sol 165 m.p., numărul cadastral 1701114.565.01, amplasate pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel 
Mare, 7-b, şi transmiterea terenului cu suprafaţa de 0,0373 ha, numărul cadastral 1701115.673, 
amplasat pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 79, la balanţa Casa Naţională de 
Asigurări Sociale (CTAS Cahul). 

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        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

