
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 02 iunie 2017                                                                     nr.5/7(19/7)-XXV 

 

Cu privire la stabilirea terenurilor sub 

pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului.   

 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) şi alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 

“Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b) şi alin.(3) din Legea R.Moldova 

nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, art.9 şi art.25 din Legea 

R.Moldova nr.412-XIV din 27.05.1999 „Cu privire la zootehnie”, Regulamentului cu privire la 

păşunat şi cosit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.667 din 23.07.2010, luînd în 

consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul,     
 

D E C I D E : 
 

 1. Se stabilesc terenurile sub păşuni pe teritoriul municipiului Cahul, inclusiv s.Cotihana, 

după cum urmează: 
 

Nr. 

d/o 

Numărul 

conturilor 

Suprafaţa  

(ha) 
Locul amplasării 

1.  163 26,15 Partea de nord s.Cotihana; 

2.  443 7,42 Aflate între periferia oraşului şi calea ferată; 

3.  462 41,86 Partea de sud a s.Cotihana; 

4.  691 4,34 În apropierea substaţiei electrice de nord Cahul; 

5.  1381 33,0 Partea de nord de la gunoiştea orăşenească; 

6.  431 1,23 Între grădinile, situate în partea nord a oraşului. 

Total: 114,0  
 

 2. Se aprobă perioada păşunatului animalelor pe terenurile sub păşuni stabilite în teritoriul 

municipiului Cahul, inclusiv s.Cotihana: 01 mai – 10 noiembrie 2017. 

     3. Specialistul Primăriei municipiului Cahul în reglementarea regimului funciar şi 

cadastru urban, dna Sîrbu Tamara, a stabili traseul pentru trecerea animalelor. 

 4. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează: specialistul Primăriei 

municipiului Cahul în percepere fiscală, dna Oprea Valentina; specialistul Primăriei municipiului 

Cahul în reglementarea regimului funciar şi cadastru urban, dna Sîrbu Tamara; şeful Sectorului 

de Poliţie nr.1 (Cahul) al Inspectoratului de Poliţie Cahul, dl Podcaliuc Ivan. 

     5. Controlul asupra executării 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



