
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 
D E C I Z I E 

 

din 04 august 2016                                                             nr.6/16(11/6)-XXV 
  
Cu privire la desemnarea comisiei de recepţie a 
garajelor din Cooperativa de Construcţie a Garajelor 
„NR.11-C”.  
 

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.10 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.267 din 29.11.2012 
„Privind monitoringul bunurilor imobile”, în conformitate cu Regulamentul privind recepţia garajelor 
din cooperativele de construcţie a garajelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.99 din 
10.02.2014, şi cu Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.285 din 23.05.1996,  examinînd demersul preşedintelui  
Cooperativei de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”, dl Ciobanu Gheorghe, conform hotărîrii 
Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.3 din 27.07.2016), luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se desemnează comisia de recepţie a garajelor Cooperativei de Construcţie a Garajelor 
„NR.11-C”, amplasate pe teren cu numărul cadastral 1701111.038, cu suprafaţa de 0,0553 ha, 
amplasat pe str.Izvoarelor, f/nr., în următoarea componenţă: 
           Preşedinte: 
Dandiş Nicolae - primarul oraşului Cahul; 
           Vicepreşedinte: 
Ciobanu Gheorghe - preşedintele Cooperativei de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”; 
           Membri: 
Arsenii Rodica - arhitectul-şef al oraşului Cahul; 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării 

regimului funciar şi cadastru); 
Vanţevici Vasile - consilier orăşenesc; 
Tabuncic Gheorghe  consilier orăşenesc; 
Slobodeniuc Alexandr - membru al Cooperativei de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”. 

2. Preşedintele Cooperativei de Construcţie a Garajelor „NR.11-C”, dl Ciobanu Gheorghe, va 
prezenta: 

1) lista garajelor, conform anexei nr.1 din Regulamentul privind recepţia garajelor din 
cooperativele de construcţie a garajelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.99 
din 10.02.2014 

2) planul geometric al teritoriului Cooperativei de Construcţie a Garajelor „NR.11-C” cu 
reprezentarea amplasării complexului de garaje; 

3) planurile de nivel ale garajelor; 
4) certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil; 
5) decizia administraţiei publice locale de atribuire a terenului cooperative; 
6) schema hotarelor terenului repartizat cooperative; 
7) certificatul de urbanism informativ (se va prezenta în cazul lipsei cărţii tehnice); 
8) cartea tehnică sau actul de expertiză tehnică; 
9) certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil, cu anexarea planului 

geometric al terenului şi a planurilor de nivel ale garajelor, eliberate de întreprinderile 
abilitate; 



10) planul general al complexului; 
11) ridicarea topografică la scara de 1:500; 
12) avizul Centrului de medicină preventivă; 
13) avizul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.  
3. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef 

al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica. 
4. 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

