
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 04 august 2016                                                                      nr.6/9(11/9)-XXV 
  
Cu privire la transmiterea în proprietate 
privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă. 
 

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.d) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Codului Funciar al R.Moldova (nr.828-XII 
din 25.12.1991), în baza Regulamentului cu privire la modul de transmitere în proprietate privată 
a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
R.Moldova nr.984 din 21.09.1998, examinînd cererile cetăţenilor, conform hotărîrii comisiei 
funciare (proces-verbal nr.6 din 26.07.2016), luînd în consideraţie avizul comisiei consultative 
de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E :  

 
1. Se transmite cet.Soboleva Cristina, domiciliată: or.Cahul, str.V.Lupu, 66, în 

proprietate privată a 3/10 cote părţi din suprafaţa totală de 0,0839 ha a lotului de pămînt de pe 
lîngă casa de locuit cu numărul cadastral 1701122.087, de pe adresa: or.Cahul, str.V.Lupu, 66. 

2. Se transmite cet.Olinicenco Aliona şi cet.Olinicenco Vitalie, domiciliaţi: or.Cahul, 
str.M.Kogălniceanu, 41/2, în proprietate privată comună în devălmăşie a 1/2 cotă parte din 
suprafaţa totală 0,1173 ha a lotului de pămînt de pe lîngă casa de locuit, numărul cadastral 
1701103.129, de pe adresa: or.Cahul, str. str.M.Kogălniceanu, 41/1, 41/2. 

3. Se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, responsabil de pregătirea materialelor pentru a transmite 
în proprietate privată loturilor de pămînt conform legislaţiei în vigoare. 

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

