
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                                     nr.5/17(10/17)-XXV 
  
Cu privire la transmiterea în proprietate privată 
a lotului de pămînt de pe lîngă casă. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.d) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Codului Funciar al R.Moldova (nr.828-XII din 
25.12.1991), în baza Regulamentului cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a 
loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
R.Moldova nr.984 din 21.09.1998, examinînd cererile cetăţenilor, conform hotărîrii comisiei 
funciare (procese-verbale nr.3 din 13.05.2016, nr.4 din 01.06.2016 şi nr.5 din 01.07.2016), luînd 
în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E :  

 
1. Se transmite cet.Filipenco Oleg, domiciliat: or.Cahul, str.Z.Arbore, 8, în proprietate 

privată lotul de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu suprafaţa de 0,0393 ha, numărul cadastral 
1701101.058, de pe adresa: or.Cahul, str.Z.Arbore, 8. 

2. Se transmite cet.Ivanova Olesea, domiciliată: or.Cahul, str.Trandafirilor, 17/1, în 
proprietate privată a 55,60 % din suprafaţa totală 0,0518 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de 
locuit, numărul cadastral 1701124.018, de pe adresa: or.Cahul, str.Trandafirilor, 17. 

3. Se transmite cet.Voicu Gheorghe, Voicu Galina, Voicu Vitalie, Voicu Igor, 
domiciliat: or.Cahul, s.Cotihana, str.I.Creangă, 7/2, în proprietate privată comună în devălmăşie a 
48,78 % din suprafaţa totală 0,1403 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit, numărul 
cadastral 1719101.245, de pe adresa: or.Cahul, s.Cotihana, str.I.Creangă, 7. 

4. Se transmite cet.Ilie Aliona, domiciliată: or.Cahul, str.Strada Veche, 127/3, în 
proprietate privată a 1/9 cotă parte din suprafaţa totală 0,2442 ha a lotului de pămînt de pe lîngă 
casa de locuit, numărul cadastral 1701106.018, de pe adresa: or.Cahul, str.Strada Veche, 127. 

5. Se transmite cet.Andruh Viorica, domiciliată: r-l Edineţ, s.Brătuşeni, în proprietate 
privată a 2/9 cotă parte din suprafaţa totală 0,2442 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de 
locuit, numărul cadastral 1701106.018, de pe adresa: or.Cahul, str.Strada Veche, 127. 

6. Se transmite cet.Albu Pavel, domiciliat: mun.Chişinău, str.Valea Dicescu, 132, în 
proprietate privată a 1/3 cotă parte din suprafaţa totală 0,1540 ha a lotului de pămînt de pe lîngă 
casa de locuit, numărul cadastral 1701119.213, de pe adresa: or.Cahul, str.P.Rumeanţev, 86. 

7. Se transmite cet.Albu Alexandru, domiciliat: mun.Chişinău, str.Universităţii, 26, în 
proprietate privată a 1/3 cotă parte din suprafaţa totală 0,1540 ha a lotului de pămînt de pe lîngă 
casa de locuit, numărul cadastral 1701119.213, de pe adresa: or.Cahul, str.P.Rumeanţev, 86. 

8. Se transmite cet.Guglea Aurelia, domiciliată: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 
70/2, în proprietate privată a 1/2 cotă parte din suprafaţa totală 0,0808 ha a lotului de pămînt de pe 
lîngă casa de locuit, numărul cadastral 1701116.310, de pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel 
Cumplit, 70. 

9. Se transmite cet.Milici Ana, domiciliată: or.Cahul, str.Trandafirilor, 13/2, în proprietate 
privată a 1/2 cotă parte din suprafaţa totală 0,0400 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de 
locuit, numărul cadastral 1701124.016, de pe adresa: or.Cahul, str.Trandafirilor, 13. 

 
 
 
 



10. Se transmite cet.Raru Vasile, domiciliat: r-l Cahul, s.Andruşul de Jos, în proprietate 
privată lotul de pămînt de pe lîngă casa de locuit, suprafaţa de 0,0575 ha, numărul cadastral 
1701104.220, de pe adresa: or.Cahul, str.M.Kogălniceanu, 75-b. 

11. Se transmite Comunităţii Religioase Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea 
Conferinţa „Moldova de Sud”, sediul: mun.Chişinău, str.Bernardazzi, 22, în proprietate privată 
lotul de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu suprafaţa de 0,0473 ha, numărul cadastral 
1701108.098, de pe adresa: or.Cahul, str.Spirin, 42. 

12. Se transmite cet.Bloşenco Piotr, domiciliat: or.Cahul, str.Izvoarelor, 1, în proprietate 
privată 28,05% din suprafaţa totală de 0,1199 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit cu 
numărul cadastral 1701114.479, amplasat: or.Cahul, str.M.Eminescu, 35-v, cu abrogarea p.10 din 
decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/9(32/9)-XXV din 25.06.2014 „Cu privire la transmiterea 
în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă”. 

13. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de pregătirea materialelor pentru a transmite 
în proprietate privată loturilor de pămînt conform legislaţiei în vigoare. 

14. 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 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

