
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 04 august 2016                                                                      nr.6/7(11/7)-XXV 
 
Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat. 
 
 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) şi lit.c), art.77 alin.(5) din Legea 
R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 lit.h) din 
Legea R.Moldova nr.121 din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice”, art.875-910 din Codul Civil al R.Moldova, aprobat prin Legea R.Moldova nr.1107-XV 
din 06.06.2002, examinînd demersul şefului Secţiei Regionale „SUD” a Biroului de migraţie şi 
azil al Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova, dl Golban Iurie, şi demersul şefului 
Inspectoratului General al Poliţiei, dl Pînzari Alexandru, luînd în consideraţie avizul comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul. 

 
D E C I D E : 

 
 1. Se transmite Secţiei Regionale „SUD” a Biroului de migraţie şi azil al Ministerului 
Afacerilor Interne al R.Moldova, în comodat, pe termen de cinci ani, încăperile cu suprafaţa 
totală de 254,0 m2 din sediul amplasat: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 79-a. 
 2. Se transmite Inspectoratului General al Poliţiei, în comodat, pe termen de cinci ani, 
încăperile cu suprafaţa totală de 83,9 m2 din sediul amplasat: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel 
Cumplit, 79-a, pentru plasarea Secţiei nr.5 a Direcţiei nr.2 (combatere a crimei organizate), cu 
efectuarea lucrărilor de reparaţie din contul instituţiei. 

3. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Nicolae Dandiş, să încheie contractele de 
comodat cu Secţia Regională „SUD” a Biroului de migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor 
Interne al R.Moldova şi cu Inspectoratul General al Poliţiei. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate al Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO   


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                     Larisa NISTIRENCO

