
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 23 februarie 2017                                                                       nr.1/10(15/10)-XXV 
  
Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat. 
 
 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) şi lit.c), art.77 alin.(5) din Legea 
R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.9 lit.h) din 
Legea R.Moldova nr.121 din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice”, art.8 alin.(2) din Legea R.Moldova nr.837-XIII din 17.05.1996 „Cu privire la 
Asociaţiile Obşteşti”, art.875-910 din Codul Civil al R.Moldova, aprobat prin Legea R.Moldova 
nr.1107-XV din 06.06.2002, art.3, 37, 38, 44 din Legea R.Moldova nr.821-XII din 24.12.1991 
„Privind protecția socială a invalizilor”, art.25 din Legea poştei, nr.463 din 18.05.1995, 
examinînd demersurile înaintate de către preşedintele Asociaţiei Obşteşti a invalizilor cu 
deficiență de auz „TĂCERE”, dl Raru Ion, şi directorul Centrului de Poştă Cahul, dna Zarişneac 
Natalia luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 
Cahul. 

 
D E C I D E : 

 
 1. Se transmite Asociaţiei Obşteşti a invalizilor cu deficiență de auz „TĂCERE”, în 
comodat, pe termen de 3 (trei) ani, încăperea cu suprafaţa de 53,4 m2 din sediul amplasat: 
or.Cahul, str.Ovidiu, 4. 
 2. Se transmite Centrului de Poştă  Cahul, în comodat, pe termen de 3 (trei) ani, 
încăperea cu suprafaţa de 73,1 m2 din incinta Casei de Cultură din s.Cotihana, în scopul 
desfăşurării activităţii conform statutului. 

3. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Nicolae Dandiş, să încheie contractele de 
comodat cu Asociaţia Obştească a invalizilor cu deficiență de auz „TĂCERE” şi Centrul de 
Poştă  Cahul. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu 
şi dna Rîbacova Maria). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Vasile VANŢEVICI 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 

  
  
  
 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

