
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
din 12 aprilie 2017                                                                 nr.3/11(17/11)-XXV 
  
Cu privire la schimbul terenurilor. 
 

În temeiul art.14 alin.(1) alin.(2) lit.b), art.77 alin.(4) din Legea privind administraţia publică 
locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.9 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.121-XVI „Privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, art.823 şi art.824 din Codul Civil al R.Moldova, art.46 
din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.1451 din 24.12.2007, pentru necesitatea implementării 
proiectului „Crearea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de management a deşeurilor 
3, Regiunea de Dezvoltare Sud”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul  

 

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă schimbul echivalent al terenului cu suprafaţa 0,2800 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 
3078,00 lei, teren public privat (destinaţia – grădină), proprietatea Primăriei oraşului Cahul domeniul 
privat, cu numărul cadastral 1719102.074, amplasat în extravilanul s.Cotihana, pe teren privat numărul 
cadastral 1719214.069 cu suprafaţa 0,2800 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 3078,00 lei, amplasat în 
extravilanul s.Cotihana, proprietatea cet.Cîrjău Aurelia, domiciliată: Cahul, s.Cotihana. 

2. Se acceptă schimbul echivalent al terenului cu suprafaţa 0,2201 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 
2420,00 lei, teren public privat (destinaţia – grădină), proprietatea Primăriei oraşului Cahul domeniul 
privat, cu numărul cadastral 1719102.075, amplasat în extravilanul s.Cotihana, pe teren privat numărul 
cadastral 1719214.068 cu suprafaţa 0,2201 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 2420,00 lei, amplasat în 
extravilanul s.Cotihana, proprietatea cet.Boinceanu Elena, domiciliată: Cahul, s.Cotihana. 

3. Se acceptă schimbul terenului cu suprafaţa 0,0197 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 23100,00 lei, 
teren public privat (destinaţia – pentru construcţii), proprietatea Primăriei oraşului Cahul domeniul 
privat, cu numărul cadastral 1719101.526, amplasat în s.Cotihana, str.Ştefan cel Mare (lîngă casa 
individuală de locuit nr.30), pe teren privat (destinaţia – grădină) numărul cadastral 1719214.071 cu 
suprafaţa 0,2300 ha, bonitatea 59 grade, preţul – 2530,00 lei, amplasat în extravilanul or.Cahul, 
proprietatea cet.Cîrjău Agafia, domiciliată: Cahul, s.Cotihana. 

4. Se trec din domeniul privat în domeniul public privat terenurile: 
1) numărul cadastral 1719214.069 cu suprafaţa 0,2800 ha, bonitatea 59 grade, amplasat în 

extravilanul s.Cotihana; 
2) numărul cadastral 1719214.068 cu suprafaţa 0,2201 ha, bonitatea 59 grade, amplasat în 

extravilanul s.Cotihana; 
3) numărul cadastral 1719214.071 cu suprafaţa 0,2300 ha, bonitatea 59 grade, amplasat în 

extravilanul or.Cahul. 
5. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să semneze contractele de 

schimb ale terenurilor. 
6. Specialistul Primăriei oraşului Cahul în reglementarea regimului funciar şi cadastru urban, dna 

Sîrbu Tamara, să efectueze înscrierile necesare în Registrul bunurilor imobile la Oficiul Cadastral 
Teritorial Cahul, conform legislaţiei în vigoare. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 
specialitate a Consiliului municipal Cahul pentru servicii comunale infrastructură, construcții, urbanism, 
funciare, locative, imobil și protecția mediului (preşedinte – dl Rența Sergiu). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


