
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 04 august 2016                                                                 nr.6/4(11/4)-XXV 
  
Cu privire la completarea listei de inventariere a bunurilor 
imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul, 
aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.4/8(9/8)-XXV din 17.05.2016. 
 

În temeiul cu 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.3, art.13, art.14 din Legea R.Moldova 
nr.523-XIV din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale”, art.8 alin.(2) din Legea R.Moldova nr.1324 din 10.03.1993 „Privind privatizarea 
fondului de locuinţe”, art.296 din Codul Civil al R.Moldova, în baza dispoziţiei primarului 
oraşului Cahul nr.324 din 20.07.2016 „Cu privire inventarierea şi luarea la balanţa Primăriei 
oraşului Cahul spaţiile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din blocurile locative”, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se completează lista de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a 

Primăriei oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.4/8(9/8)-XXV din 
17.05.2016, cu următoarele obiecte: 

1) bun imobil cu destinaţie nelocativă, amplasat la demisolul blocului locativ cu numărul 
cadastral 1701121.031.01 pe str.Sanatoriului, 18, cu suprafaţa de 37,5m2; 

2) bun imobil cu destinaţie nelocativă, amplasat la demisolul blocului locativ cu numărul 
cadastral 1701121.031.01 pe str.Sanatoriului, 18, cu suprafaţa de 70,4 m2; 

3) bun imobil cu destinaţie nelocativă, amplasat la etajul I al blocului locativ cu numărul 
cadastral 1701119.082.01 pe str.Păcii, 1, cu suprafaţa de 100,0 m2. 

(Lista de inventariere din 22.07.2016 se anexează). 
2. Specialistul Primăriei oraşului Cahul în gestionarea activelor publice, dna Ajder Olga 

va pregăti documentele necesare pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile neînregistrate. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae şi a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul: 

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 
atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- 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 


