
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 18 iulie 2016                                                                  nr.5/22(10/22)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale 
de delimitare a terenului proprietate publică a 
statului.   
 

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.e) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.91-XVI din 05.04.2007 
„Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor”, Legii R.Moldova nr.1543-XIII din 
25.02.1998 „Cadastrul bunurilor imobile”, Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu 
privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor 
bunuri imobile” (Anexa nr.17), Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1528 din 19.12.2007 „Despre 
aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică”, examinînd demersul 
directorului ÎS Institutul de Proiectări pentru organizarea teritoriului, dna C.Nicolaescu, conform 
hotărîrii comisiei funciare (proces-verbal 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 aprobă materialele cadastrale de delimitare a terenului proprietate publică a statului, 
cu actualizarea hotarelor terenului numărul cadastral 1701118.155, gestionat de către Centrul de 
Sănătate Publică Raional Cahul, cu suprafaţa de 0,2590 ha, categoria de destinaţie – II, modul de 
folosinţă – pentru construcţii, amplasat pe adresa: or.Cahul, str.Valea Rece, 19-a. 

     2. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de efectua înscrierile necesare în Registrul 
cadastral al Primăriei, conform legislaţiei în vigoare. 

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        Alexandr JELIUC  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

