
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

 

din 28 iulie 2017                                                                nr.6/16(20/16)-XXV 

  

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru 

vînzare-cumpărare şi dare în locaţiune a 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.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, art.4 alin.(9) din Legea 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, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 

orăşenesc Cahul    

 

D E C I D E : 

 

1. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenului public din 

domeniul privat cu suprafaţa de 0,0027 ha, situat pe adresa: mun.Cahul, str.V.Stroescu 

intersecţie str.I.L.Caragiale, f/nr., pentru amplasarea gheretei provizorii (frizerie), pe un termen 

de 3 (trei) ani.  

2. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune, a terenului public din 

domeniul privat numărul cadastral 1701114.367 cu suprafaţa de 0,0280 ha, situat pe adresa: 

mun.Cahul, str.M.Eminescu, f/nr. (lîngă blocul locativ nr.41-v), pentru amenajarea parcării auto 

şi trotuarului, pe un termen de 5 (cinci) ani.  

3. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru darea în locaţiune a terenului public din 

domeniul privat numărul cadastral 1701114.365 cu suprafaţa de 0,0094 ha, situat pe adresa: 

mun.Cahul, str.A.Mateevici, f/nr. (lîngă magazinul „1000 mărunţişuri”), pe un termen de 3 (trei) 

ani, pentru extinderea spaţiului comercial. 

4. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru vînzare-cumpărare terenul cu numărul 

cadastral 1701109.383, cu suprafaţa de 0,0196 ha, adiacent bunului imobil, situat pe adresa: 

mun.Cahul, str.V.Stroescu, nr.8, pentru extinderea proprietăţii private. 

5. Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 

           Preşedinte: 

Romaniuc Tatiana - viceprimarul municipiului Cahul; 

           Secretar: 

Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei municipiului Cahul în reglementarea regimului 

funciar şi cadastru urban; 

           Membri: 

Culeva Natalia - specialistul Primăriei municipiului Cahul în domeniul economic; 

Baragan Olesea - contabilul-şef al Primăriei municipiului Cahul; 

Mîndru Ştefan - juristul Primăriei municipiului Cahul; 

Vanţevici Vasile - consilier municipal; 

Jeliuc Alexandr - consilier municipal. 

 



 6. Se pune în sarcina specialistului Primăriei municipiului Cahul în reglementarea 

regimului funciar şi cadastru urban, dna Sîrbu Tamara,  să aducă la cunoştinţă publică în presa 

locală şi republicană comunicatul informativ cu privire la licitaţia preconizată. 

 7. Se împuterniceşte primarul municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, de a încheia 

contractul de vînzare-cumpărare cu cîştigătorul licitaţiei. 

8. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 

specialitate a Consiliului municipal Cahul pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, 

urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



