
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                                nr.5/45(10/45)-XXV 
  
Cu privire la scoaterea la licitaţie publică 
pentru darea în locaţiune a terenului.                                  
 

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), art.77 alin.(2) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 alin.(1) şi (2) din Legea 
R.Moldova nr.121 din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, 
Codului Funciar, aprobat prin Legea R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, Legii R.Moldova 
nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului” (cu modificările ulterioare), în conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu 
strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.136 din 12.02.2009, luînd 
în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E: 
 

1. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune porţiunea de teren cu suprafaţa de 
100 m.p., amplasată pe adresa: or.Cahul, str.31 August (adiacent imobilului cu nr.13-b), pentru 
extinderea terasei (instalarea pilonilor) la suprasol, la obiectul comercial, cu asigurarea circulaţiei 
pietonale, pe un termen de trei ani 

2. Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 
           Preşedinte: 
Romaniuc Tatiana - viceprimarul oraşului Cahul; 
           Secretar: 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 

funciar şi cadastru); 
           Membri: 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
Baragan Olesea - contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul; 
Mîndru Ştefan - juristul Primăriei oraşului Cahul; 
Renţa Sergiu - consilier orăşenesc; 
Jeliuc Alexandr - consilier orăşenesc; 
Zariţchii Vladimir - consilier orăşenesc. 

 

3. Se pune în sarcina dnei Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
reglementării regimului funciar şi cadastru), să aducă la cunoştinţă publică în presa locală şi 
republicană comunicatul informativ cu privire la licitaţia preconizată. 
 4. Se împuterniceşte dl Dandiş Nicolae, primarul oraşului Cahul, de a încheia contractele de 
vînzare-cumpărare cu cîştigătorii licitaţiei. 
 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

