
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 

D E C I Z I E 
 

din 02 iunie 2017                                                                 nr.5/26(19/26)-XXV 

  

Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al 

Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-73 din 28.02.2017. 

 

 În temeiul art.14 alin.(3) şi art.77 alin.(4) şi alin.(5) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.6 alin.(4) din Legea R.Moldova nr.91 din 

05.04.2007 „Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor”, p.47 din 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, examinînd sesizarea Oficiului 

Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-73 din 28.02.2017, luînd în consideraţie 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul   
 

D E C I D E : 
 

1. Se ia act de: 

1) sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-73 din 

28.02.2017 despre efectuarea controlului de legalitate asupra decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.8/22(20/22)-XXIII din 17.09.2008 „Cu privire la schimbul echivalent de terenuri”; 

2) cererea prealabilă a primarului oraşului Cahul nr.02/1-14/1-379 din 06.03.2017 privind 

desfacerea parţială pe cale amiabilă a contractului de schimb nr.8625 din 09.12.2010, prin care 

Primăria Cahul a oferit SRL „CAMER” în proprietate terenul pentru construcţii cu suprafaţa de 

0,1300 ha, numărul cadastral 17011190378 (domeniul public al unităţii administrativ teritoriale); 

3) răspunsul la cererea prealabilă a reprezentantului SRL „CAMER” (numărul de intrare 

957 din 11.05.2017) privind desfacerea parţial pe cale amiabilă a contractului de schimb nr.8625 

din 09.12.2010, prin care Primăria Cahul a oferit SRL „CAMER” în proprietate terenul pentru 

construcţii cu suprafaţa de 0,1300 ha, numărul cadastral 1701119.378. 

2. Se abrogă din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/22(20/22)-XXIII din 

17.09.2008 „Cu privire la schimbul  echivalent de terenuri” următoarele poziţii: 

p.2: „Se transferă terenul cu suprafaţa 0,1310 ha, numărul cadastral 17011190378, 

amplasat pe str.Păcii (f/nr.), proprietate a Primăriei or.Cahul din domeniul public în domeniul 

privat”; 

p.3 lit.b): terenul numărul cadastral 17011190378 cu suprafaţa 01310 ha, amplasat pe 

str.Păcii (f/nr.). 

3. Se împuternicește primarul municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să încheie o 

tranzacţie de împăcare privind restituirea gratuită în proprietatea municipiului Cahul de la SRL 

„CAMER” a terenului cu numărul cadastral17011190378, amplasat pe str.Păcii (f/nr.). 

4. Secretarul-interimar al Consiliului municipal Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce 

prezenta decizie la cunoştinţă Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat şi persoanelor 

interesate 

5. 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



