
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 12 aprilie 2017                                                                        nr.3/12(17/12)-XXV 
  
Cu privire la excluderea din circuitul agricol a 
terenurilor (grădini), proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale Cahul. 
 

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.e) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.10 din Codul Funciar, aprobat prin Legea 
R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, în conformitate cu 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, Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a 
destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.1170 din 
25.10.2016,  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 excluderea din circuitul agricol (grădini) a terenurilor din extravilanul 

satului Cotihana, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Cahul, pentru extinderea 
depozitului existent de deşeuri, după cum urmează: 

1) numărul cadastral 1719214.067 cu suprafaţa de 0,2800 ha; 
2) numărul cadastral 1719214.068 cu suprafaţa de 0,2200 ha; 
3) numărul cadastral 1719214.069 cu suprafaţa de 0,2800 ha; 
4) numărul cadastral 1719214.070 cu suprafaţa de 0,3800 ha; 
5) numărul cadastral 1719214.071 cu suprafaţa de 0,2300 ha; 
6) numărul cadastral 1719214.072 cu suprafaţa de 0,3060 ha; 
7) numărul cadastral 1719214.073 cu suprafaţa de 0,0500 ha. 
2. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează specialistul 

Primăriei oraşului Cahul în reglementarea regimului funciar şi cadastru urban, dna Sîrbu Tamara. 
3. 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 


