
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 24 martie 2016                                                                    nr.1/33(6/33)-XXV 
  
Cu privire la selectarea şi scoaterea la licitaţie 
pentru darea în locaţiune a  terenurilor pentru 
amenajarea parcărilor auto.   
 

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”, Codul 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”, Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi 
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, în baza Regulamentului privind licitaţiile cu strigare 
şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.136 din 10.02.2009, în legătură 
cu adresările cetăţenilor, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se permite selectarea terenurilor pentru amenajarea parcărilor auto pe următoarele adrese:  
- str.M.Frunze – teren cu suprafaţa de 0,0420 ha;  
- str.A.Mateevici (lîngă magazinul nr.1) – teren cu suprafaţa de 0,0108 ha;  
- str.A.Mateevici (lîngă oficiul „Moldasig”) – teren cu suprafaţa de 0,0070 ha. 
2. Responsabil de coordonarea terenurilor selectate pentru parcările auto cu serviciile publice 

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia 
Situaţii Excepţionale, Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele 
electrice, SA „Moldtelecom” (SEI Cahul), Serviciul Accidente Rutiere şi Supraveghere 
Transport Cahul) se desemnează arhitectul-şef al oraşului, dna Arsenii Rodica. 

3. Responsabil de obţinerea numerelor cadastrale pentru terenurile selectate şi înregistrarea 
lor la Oficiul Cadastral Teritorial Cahul se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul 
(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara. 

4. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenurilor selectate 
conform p.1 al prezentei decizii. 

5. Se constituie comisia de licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenurilor, în 
următoarea componenţă: 

 

           Preşedintele comisiei de licitaţie: 
Romaniuc Tatiana - viceprimarul oraşului Cahul; 
           Secretarul comisiei de licitaţie: 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării regimului 

funciar şi cadastru); 
           Membrii comisiei de licitaţie: 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
Baragan Olesea - contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul; 
Creţu Mihai - specialistul Primăriei oraşului Cahul în probleme juridice; 
Vrabii Anton - consilier orăşenesc; 
Jeliuc Alexandr - consilier orăşenesc; 

 



6. Se pune în sarcina dnei Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
reglementării regimului funciar şi cadastru), să aducă la cunoştinţă publică în presa locală şi 
republicană comunicatul informativ cu privire la licitaţia preconizată. 
 7. Se împuterniceşte dl Dandiş Nicolae, primarul oraşului Cahul, de a încheia contractele 
de locaţiune cu cîştigătorii licitaţiei. 

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 


