
 

 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

                                   

Nr. _____                                         din ________ 2022 

 

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor  

de locuințe sociale în locațiune 

  

În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 

locală, Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 02/10-V din 2 iunie 2020 „Cu privire 

la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a 

beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile 

din raionul Cahul”, avînd în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate 

probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistență socială, 

protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se aprobă lista beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune în cadrul blocului 

locativ de locuințe sociale din str. Nouă, nr.1, s. Crihana Veche, raionul Cahul, 

conform anexei la prezenta decizie. 

2. Se împuternicește președintele raionului Cahul, dl Marcel Cenușa, să semneze 

contractele de locațiune cu beneficiarii selectați, în conformitate cu prevederile 

Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 03/01-V din 17.09.2020.  

3. Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public din cadrul Consiliului 

Raional Cahul va înregistra contractele de locațiune la Instituția Publică 

„Agenția Servicii Publice”.   

4. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi exercitat de 

vicepreședintele raionului Cahul, dl Ruslan Nedov, și de Comisia consultativă 

de specialitate probleme sociale (învățămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, 

asistență social, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă). 

 

  Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                       

                                                                       

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                     Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 
Elaborat și avizat pentru legalitate: L. Raileanu , specialist principal, Serviciului juridic și resurse umane 

Coordonat: M. Cenușa, preşedintele raionului______________ 

Avizat: C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional_____________ 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
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Anexă  

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr._____ din _____2022 
 

Lista 

beneficiarilor de locuinţe sociale 
în cadrul blocului locativ din str. Nouă nr.1, satul Crihana Veche, raionul Cahul 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

Categoria de 

eligibilitate  

Profesia/locul 

de muncă 

Starea 

civilă 

Persoane 

la 

întreţinere 

Locuinţa socială 

propusă 

1. Familiile în 

care cel puțin 

unul dintre 

membrii 

familiei este 

angajat al unei 

instituții 

bugetare sau 

activează în 

sfera 

serviciilor 

publice, 

angajați ai 

instituțiilor 

bugetare din 

mun. Cahul 

 

Căsătorit - Apartamentul nr. 32, 

 et. IV (1 cameră de 

locuit), nr. cadastral 

1720101.751.01.032, 

suprafața totală 

 47,4 m.p  

2. 

  

Familiile sau 

persoanele 

care întrețin 

copii cu 

dizabilități 

(grad de 

dizabilitate 

sever) 

- 

 

 

Apartamentul nr. 4, et. 

1 (1 cameră de locuit), 

nr. cadastral 

1720101.751.01.004, 

suprafața totală  

42,5 m.p. 

3.  Familiile în 

care cel puțin 

unul dintre 

membrii 

familiei este 

angajat al unei 

instituții 

bugetare sau 

activează în 

sfera 

serviciilor 

publice, 

angajați ai 

instituțiilor 

bugetare din 

mun. Cahul 

Căsătorit Apartamentul nr. 5, 

 et. II (1 cameră de 

locuit), nr. cadastral 

1720101.751.01.0005, 

suprafața totală 46,5 

m.p. 

 

 




