
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

  
  
  
 

din 24 martie 2016                                                                    nr.1/29(6/29)-XXV 
 
Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate 
a unităţii administrativ-teritoriale. 
 
 În temeiul Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea 
administrativă”, Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, 
Legii R.Moldova nr.91-XVI din 05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor”, 
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 consideră proprietate a unităţii administrativ-teritoriale domeniul privat terenul cu 
destinaţia „pentru construcţii”: 

1)  numărul cadastral 1701121.227, suprafaţa de 1,7873 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.M.Viteazul, 6; 

2) numărul cadastral 1701115.346, suprafaţa de 0,2000 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, zona 
Lacului Sărat; 

3) numărul cadastral 1701115.347, suprafaţa de 0,5000 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, zona 
Lacului Sărat; 

4) numărul cadastral 1701114.362, suprafaţa de 0,0039 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.A.Mateevici, 8-a. 

2. Se consideră proprietate a unităţii administrativ-teritoriale domeniul privat terenurile cu 
destinaţia „amenajat”: 

1) numărul cadastral 1701114.359 cu suprafaţa de 0,0073 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.A.Mateevici, f/nr. (filiala ÎM „Piaţa Centrală” Cahul); 

2) numărul cadastral 1701114.360 cu suprafaţa de 0,0060 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.A.Mateevici, f/nr. (filiala ÎM „Piaţa Centrală” Cahul;) 

3) numărul cadastral 1701114.361 cu suprafaţa de 0,0166 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.A.Mateevici, f/nr. (filiala ÎM „Piaţa Centrală” Cahul); 

4) numărul cadastral 1701125.200 cu suprafaţa de 0,0811 ha, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
şos.Şcheia (lîngă nr.57). 

3. Responsabili pentru înregistrarea dreptului asupra bunului imobil (teren) la Oficiul Cadastral 
Teritorial Cahul 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.  

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


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

