
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 27 decembrie 2016                                                                       nr.9/18(14/18)-XXV 
  
Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate 
a unităţii administrativ-teritoriale şi reconfirmarea 
dreptului la spaţiul locativ. 
 

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) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.121 din 
04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, art.6 din Codul Civil al 
R.Moldova, art.14 p.5 şi p.6, art.28, 30, 31 din Codul cu privire la locuinţe, examinînd cererea  
cet.Cîrjău Ştefan, constatînd, că apartamentul nr.23 de pe str.A.Mateevici, 117, or.Cahul, este 
înscris în Registrul bunurilor imobile, conform actului ce vizează atribuirea în folosinţă a 
apartamentului supranumit (extras din procesul-verbal nr.15 din 15.05.1993 al şedinţei 
Comitetului Sindical a SA Agrofirma „Cahul” cu privire la repartizarea spaţiului locativ), ţinînd 
cont avizul comisiei locative (proces-verbal nr.5 din 13.12.2016), luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se consideră drept proprietate a unităţii administrativ-teritoriale domeniul privat a 

apartamentului nr.23 de pe str.A.Mateevici, 117, or.Cahul. 
2. Responsabil pentru efectuarea înscrierilor necesare la Oficiul Cadastral Teritorial 

Cahul se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul în gestionarea activelor publice, dna 
Ajder Olga.  

3. Se reconfirmă dreptul la spaţiul locativ a cet.Cîrjău Ştefan, componenţa familiei – 1 
persoană, asupra apartamentului nr.23 de pe str.A.Mateevici, 117, or.Cahul. 

4. Administratorul ÎM GCL Cahul, dl Arnaut Iurie, va perfecta contul personal al 
apartamentului pe persoanele indicate în p.3 al prezentei decizii. 

5. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarul oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae. 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale infrastructură, construcții, 
urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului (preşedinte – dl Rența Sergiu). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Petru BURLACU 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


