
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 02 iunie 2017                                                                 nr.5/24(19/24)-XXV 

  

Cu privire la reconfirmarea dreptului la spaţiu 

locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea 

ordinului de repartiţie. 

     

         În temeiul art.14 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”, art.53 şi art.54 din Codul cu privire la locuinţe, art.59 alin.(5) din 

Legea R.Moldova nr.75 din 30.04.2015 „Cu privire la locuinţe”, examinînd cererea cet.Rudneva 

Alevtina, cet.Merlici Marina şi cet.Obradovici Irina cu privire la reconfirmarea dreptului la 

spaţiul locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea ordinului de repartiţie al 

apartamentului, atribuit în folosinţă în baza hotărîrii Comitetului Sindical al Sovzozului „Pravda” 

nr.25 din 29.09.1985, în baza hotărîrii comisiei locative (proces-verbal nr.2 din 11.05.2017), 

luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de  specialitate, Consiliul  municipal  Cahul, 

 

D E C I D E : 

 

       1. Se reconfirmă dreptul la spaţiu locativ cu deschiderea contului personal şi eliberarea 

ordinului de repartiţie cet. cet.Rudneva Alevtina, cet.Merlici Marina şi cet.Obradovici Irina pe 

apartamentul nr.1 de pe str.M.Kogălniceanu, 31, mun.Cahul, componenţa familiei  –  3 persoane.  

       2. ÎM GCL Cahul (administrator – dl Arnaut Iurie) va deschide contul personal pe 

numele cet.Rudneva Alevtina – chiriaşi de bază, cet.Merlici Marina şi cet.Obradovici Irina pe 

apartamentul nr.1 de pe str.M.Kogălniceanu, 31, mun.Cahul. 

3. Executarea prezentei decizii se pune pe seama administratorului ÎM GCL Cahul, dl 

Arnaut Iurie, şi juristul Primăriei municipiului Cahul, dl Ştefan Mîndru. 

4. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi 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        Alexandr JELIUC 

 

Contrasemnează:  

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



