
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                        nr.3/15(17/15)-XXV 
  
Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru 
darea în arendă, locaţiune şi vînzarea-cumpărarea 
terenurilor din intravilanul localităţii. 
 

 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.b), d), art.77 alin.(2) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 alin.(1) şi (2) din Legea R.Moldova 
nr.121 din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, Codului Funciar, 
aprobat prin Legea R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 
25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările 
ulterioare), în conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.136 din 12.02.2009, în baza avizului şedinţei comune a comisiei 
funciare şi Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.2 din 29.03.2017), luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

 
D E C I D E : 

 
1. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în arendă terenul din intravilanul oraşului cu 

suprafaţa de 17,0000 ha din suprafaţa totală 24,0594 ha a terenului cu numărul cadastral 
1701121.346, situat pe str.M.Viteazul (lîngă cimitirul nou), pentru a fi folosit în domeniul 
agriculturii, pe un termen de 3 (trei) ani, cu plata anuală în mărime de 2% din preţul normativ al 
pămîntului. 

2. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune, terenul (destinaţia – pentru 
construcţie) cu suprafaţa de 0,0024 ha, numărul cadastral 1701114.465, situat pe adresa: 
or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 22-a, pentru amplasarea pavilionului comercial provizoriu, pe un 
termen de 3 (trei) ani. 

3. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune, terenul (destinaţia – pentru 
construcţie) cu suprafaţa de 0,0009 ha, numărul cadastral 1719102.079, situat în extravilanul 
s.Cotihana, pentru montarea echipamentului de telecomunicaţii mobile, pe un termen de 10 
(zece) ani. 

4. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune, terenul (destinaţia – pentru 
construcţie) cu suprafaţa de 0,0260 ha, numărul cadastral 1701121.199, situat pe str.M.Viteazul, 
f/nr. (lîngă Parcul Veteranilor), pentru amplasarea terasei de vară, pe un termen de 3 (trei) ani. 

5. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenului public din domeniul 
privat cu suprafaţa de 0,0004 ha, situat pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare (lîngă magazinul 
„10000 mărunţişuri”), pentru amplasarea gheretei provizorii (pentru reparaţia încălţămintei), pe 
un termen de 3 (trei) ani. 

6. Se scoate la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenului public din domeniul 
privat cu suprafaţa de 0,0072 ha, situat pe adresa: or.Cahul, str.I.Spirin, 151-a (lîngă cafeneaua 
„Mimoza”), pentru amplasarea terasei de vară, pe un termen de 3 (trei) ani. 

7. Se scoate la concurs pentru vînzare-cumpărare, terenul (destinaţia – pentru construcţie) cu 
suprafaţa de 0.0415 ha, numărul cadastral 1701121.250, amplasat pe adresa: or.Cahul str.M.Viteazul, 
47/a, pentru extinderea terenului adiacent, destinat pentru construcţia obiectului „Centrul pentru deservire 
transportului cu spălătorie auto”. 

 



8. Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 
            Preşedinte: 
Romaniuc Tatiana - viceprimarul oraşului Cahul; 
           Secretar: 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul în reglementarea regimului 

funciar şi cadastru urban; 
            Membri: 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul în domeniul economic; 
Baragan Olesea - contabilul-şef al Primăriei oraşului Cahul; 
Mîndru Ştefan - juristul Primăriei oraşului Cahul; 
Vanţevici Vasile - consilier orăşenesc; 
Mihailov Vasili - consilier orăşenesc; 
Renţa Sergiu - consilier orăşenesc; 
Fulea Tatiana - consilier orăşenesc. 

9. Se pune în sarcina specialistului Primăriei oraşului Cahul în reglementarea regimului 
funciar şi cadastru urban, dnei Sîrbu Tamara, să aducă la cunoştinţă publică în presa locală şi 
republicană comunicatul informativ cu privire la licitaţia preconizată. 
 10. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, de a încheia 
contractele de arendă şi locaţiune cu cîştigătorii licitaţiei. 
 11. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama 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 


