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D E C TZIE
mun. Cahul

Nr.05/19-IV lL octombrie 2018

Cu privire Ia acceptarea transmiterii cu titlu gratuit
a unui teren de citre Consiliul Municipal Cahul

in temeiul art. 43 alin.(l) lit. (d) din Legea privind administralia publicd
locald nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codului Funciar al Republicii Moldova
nr. 828 din 25.12.199I, Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea
proprietSlii publice, Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare
a destinaliei qi schimb de terenuri aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 1170 din
25.10.2016, Deciziei. Consiliul municipal Cahul nr. II|T(2517)-XXV din 28
decembrie 2017 ,,Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor aferente
bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional Cahul", avizului Comisiilor
consultative de specialitate, Consiliului Raional Cahul

DECIDE:
1. Se acceptd transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publicd a

municipiului Cahul in proprietatea publicd a raionului Cahul, a unui teren
cu num[rul cadastral 1701121.003, suprafala de 0,0770 ha, aferent clddirii
Consiliului Raional Cahul, situat pe adresa: mun. Cahul, Prospectul
Republicii,35.

2. Se imputerniceqte Pregedintele raionului Cahul, dl Ion Groza, sd intreprindd
mdsurile necesare in vederea preludrii in proprietatea raionului Cahul qi

administrarea Consiliului Raional Cahul a terenului respectiv, in
conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publicd aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 901 din
3t.12.2015.

3. Serviciul relalii funciare qi cadastru (dl Nicolae Basarab) va asigura
modificarea documentaliei cadastrale in conformitate cu prevederile
prezentei decizii.

4. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in responsabilitatea
vicepregedintelui raionului Cahul, dl Viad Cdquneanu, qi Comisiei
consultative economie, reforme, buget, finanle qi relalii transfrontaliere
(preqedinte dl $

Pregedintele
Consiliului Ra Andrian GALAJU
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Consiliului Raion Cornelia PREPELITA


