
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 29 septembrie 2016                                                            nr.7/10(12/10)-XXV 
  
Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate 
a unităţii administrativ-teritoriale. 
 
 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”, Legii R.Moldova nr.91-XVI din 05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor”, Legii R.Moldova nr.354 din 28.10.2004 „Cu privire la formarea bunurilor 
imobile”, examinînd cererea cet.V.Baurceanu și cet.M.Varvaruc cu privire la amenajarea spaţiului 
verde pentru stoparea proceselor de eroziune a solului şi direcţionarea apelor pluviale, conform 
hotărîrii Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.4 din 14.09.2016), luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
   

D E C I D E : 
 

1. Se consideră  proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, domeniul public, cu 
destinaţia „amenajat”, terenul cu suprafaţa de 0,3670 ha, parte a terenului cu numărul cadastral 
1701101.386, inclusiv:  

- 0,1310 ha – pentru amenajarea spaţiului verde cu statut de scuar pe str.Spirin, 2; 
- 0,2360 ha – pentru reconstrucţia rigolei de protecţie împotriva eroziunii solului şi 

direcţionarea reţelei de canalizare a apelor pluviale din microraioanele Spirin şi XV.  
2. Se recomandă proprietarilor terenurilor private cet.Brînza Iulia (teren cu numărul 

cadastral 1701109.393, cet.Varvaruc Maria (teren cu numărul cadastral 1701109.399) şi 
cet.Baurceanu Vasile (teren cu numărul cadastral 1701109.346) să execute: 

- lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiului verde pe terenul cu suprafaţa de 0,1310 ha, 
cu statut de scuar pe str.Spirin, 2;  

- lucrări de reconstrucţie a reţelei de canalizare pluvială şi a rigolei de protecţie împotriva 
eroziunii solului pentru direcţionarea apelor pluviale pe terenul cu suprafaţa de 0,2360 ha. 

3. Se consideră proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, domeniul public privat cu 
destinaţia „pentru construcţii” terenul numărul cadastral 1701121.325 cu suprafaţa de 0,1500 ha, 
amplasat pe str.M.Viteazul, f/nr.  

4. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul în reglementarea regimului 
funciar şi cadastru urban, dna Sîrbu Tamara, responsabil pentru înregistrarea bunului imobil la 
Oficiul Cadastral Teritorial Cahul.  

5. 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        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


