
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                             nr.5/23(10/23)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea şi darea în locaţiune a terenurilor 
proprietate publică cooperativelor de construcţie a garajelor. 
 
 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.b) şi lit.e) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.877 din Codul Civil al R.Moldova, conform 
Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.99 din 10.02.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
recepţia garajelor din cooperativelor de construcţie a garajelor”, examinînd cererea preşedintelui 
Societăţii posesorilor de automobile particulare şi garaje „Basarabia”, 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 suprafeţele terenurilor aferente cooperativelor de construcţie a garajelor: 
1) Cooperativa de construcţie a garajelor nr.2 COOP (preşedinte – dl Şeremet Vasile) – 

terenul cu numărul cadastral 1701115.100, suprafaţa totală de 0,1251 ha, de pe adresa: or.Cahul, 
str.M.Eminescu, 45; 

2) Cooperativa de construcţie a garajelor nr.6 (preşedinte – dl Calmoi Vasile) – terenul cu 
numărul cadastral 1701111.281, suprafaţa totală de 0,3452 ha, de pe adresa: or.Cahul, 
str.C.Negruzzi, f/nr. (microraionul XV); 

3) Cooperativa de construcţie a garajelor „COMPANIE AUTO” (preşedinte – dl Carp 
Gheorghe) – terenurile cu numerele cadastrale: 1701109.148 – suprafaţa de 0,1569 ha; 1701109.354 
– suprafaţa de 0,4673 ha, 1701109.355 – suprafaţa de 0,4786 ha, 1701109.356 – suprafaţa 0,4453 ha, 
de pe adresa: or.Cahul, str.Chiliei, 4. 

2. Se dă în locaţiune cooperativelor de construcţie a garajelor terenurile aferente, pe un 
termen de trei ani, cu plata anuală în mărime de 2 % din preţul normativ al pămîntului: 

1) Cooperativa de construcţie a garajelor nr.2 COOP – terenul cu numărul cadastral 
1701115.100, suprafaţa totală de 0,1251 ha,  de pe adresa: or.Cahul, str.M.Eminescu, 45; 

2) Cooperativa de construcţie a garajelor nr.6 – terenul cu numărul cadastral 
1701111.281, suprafaţa totală de 0,3452 ha,  de pe adresa: or.Cahul, str.C.Negruzzi, f/nr. 
(microraionul XV); 

3) Cooperativa de construcţie a garajelor „COMPANIE AUTO” – terenurile cu numerele 
cadastrale: 1701109.148 1701109.354, 1701109.355, 1701109.356 cu suprafaţa totală de 1,3912 ha, 
de pe adresa: or.Cahul, str.Chiliei, 4. 

3. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul ((serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de pregătirea materialelor pentru încheierea 
contractelor de locaţiune. 

4. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să încheie contractele de 
locaţiune cu cooperativele de construcţie a garajelor.  

5. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama 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

