
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 24 martie 2016                                                                    nr.1/12(6/12)-XXV 
 
Cu privire la elaborarea planurilor cadastrale 
(geometrice) ale sectoarelor de teren.  
 
 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.(1) lit.b) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Codului Funciar (aprobat prin Legea 
R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991), Legii R.Moldova nr.354 din 28.10.2004 „Cu privire la 
formarea bunurilor imobile”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă elaborarea planului cadastral (geometric) pentru formarea bunului imobil a 
sectorului de teren, amplasat pe adresa: or.Cahul, mcr.Lapaevca (numărul cadastral provizoriu 
1701121.113), în scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul a bunului 
imobil. 

2. Se acceptă elaborarea planului cadastral (geometric) pentru formarea bunului imobil a 
sectorului de teren, amplasat pe adresa: or.Cahul, str.Spirin, 1 (numărul cadastral provizoriu 
1701102.333), în scopul înregistrării primare la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul a bunului 
imobil. 

3. Se acceptă elaborarea planului cadastral (geometric) pentru formarea bunului imobil a 
sectorului de teren (numărul cadastral provizoriu 1701115.346), amplasat în zona Lacului Sărat 
din or.Cahul. 

4. Se acceptă elaborarea planului cadastral (geometric) pentru formarea bunului imobil a 
sectorului de teren (numărul cadastral provizoriu 1701115.347), amplasat în zona Lacului Sărat 
din or.Cahul. 

5. Se acceptă elaborarea planului cadastral (geometric) pentru formarea bunului imobil a 
sectorului de teren (numărul cadastral provizoriu 1701125.200), amplasat pe adresa: or.Cahul 
şos.Şcheia (lîngă nr.57). 

6. Dimensiunile şi suprafeţele concrete ale sectoarelor de teren se vor concretiza prin 
actele de stabilire a hotarelor în natură coordonat cu Primăria oraşului Cahul.  

7. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei 
oraşului Cahul în gestionarea activelor publice, dra Rusu Olga, şi specialistul Primăriei oraşului 
Cahul (serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara.  

8. 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        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO   


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

