
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: T.Sîrbu 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

din 26 aprilie 2016                                                            nr.3/18(8/18)-XXV 
  
Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale.  
 
 În temeiul Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea 
administrativă”, Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 
locală”, Codului Funciar, aprobat prin Legea R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, Legii 
R.Moldova nr.354 din 28.10.2004 „Cu privire la formarea bunurilor imobile”, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă iniţierea lucrărilor cadastrale în sectorul 1701115.012 (intravilanul oraşului 
Cahul, bd.Victoriei, 2) cu întocmirea planului cadastral (geometric) a terenului cu destinaţia 
„pentru construcţie”, în scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul a 
bunului imobil.  

2. Se acceptă iniţierea lucrărilor cadastrale în sectorul 1719101.529. (intravilanul satului 
Cotihana) cu întocmirea planului cadastral (geometric) a terenului cu destinaţia „pentru 
construcţie”, în scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul a bunului 
imobil. 

3. Se acceptă iniţierea lucrărilor cadastrale în sectorul 1719208.257. (extravilanul satului 
Cotihana) cu întocmirea planului cadastral (geometric) a terenului cu destinaţia „agricol”, în 
scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul a bunului imobil. 

4. Se acceptă iniţierea lucrărilor cadastrale în sectorul 1719201.140 (extravilanul 
s.Cotihana) cu întocmirea planului cadastral (geometric) a terenului cu destinaţia „pentru 
exploatări miniere” (carier), în scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul 
a bunului imobil.  

5. Dimensiunile şi suprafaţa concretă, locul amplasării sectoarelor de teren se vor 
concretiza prin actul de stabilire a hotarelor în natură, coordonat cu Primăria oraşului Cahul. 

6. Responsabil pentru executarea prezentei deciziei se desemnează, specialistul Primăriei 
oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara.  

7. 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        Sergiu RENŢA 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO  


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

