
PROIECT 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul         

Nr.______                                                                                      din______2022 
 

Cu privire la delimitarea bunurilor imobile  

proprietate publică a raionului Cahul 
  

         În temeiul  art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436/2006, art. 16 alin.(1), lit. d) din Legea nr. 29/2018, art. 9 alin.(2) lit. b) din 

Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 

procesului-verbal al Comisiei de privatizare și deetatizare  a proprietății publice a 

Consiliului Raional Cahul nr.2 din 14martie 2022, avizului Comisiei consultative de 

specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere și în scopul  

folosirii eficiente a proprietăţii publice, Consiliul Raional  Cahul  

DECIDE: 

1. Se aprobă lista de bunuri imobile proprietate publică a raionului Cahul, 

pentru a fi trecute din domeniul public în domeniul privat, după cum 

urmează: 

Denumirea 

bunului 

imobil 

Modul de 

folosință 

Numărul cadastral Adresa Suprafața 

totală 

Bun imobil, 

Încăperi 

Nelocativă 1701121031.01.070 Mun. Cahul, str. 

Sanatoriului, 18 

330,2 m2 

 

2. Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public va opera modificările 

în Registrul bunurilor imobile, conform pct. 1 din prezenta decizie. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ruslan 

Nedov, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative de 

specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere. 
 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                      

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: Sinigur Alexandr, specialist principal Direcția economie și agricultura 

Coordonat: Olteanu Nicolae, șef Direcția economie și agricultura  

                    Nedov Ruslan, vicepreședintele Raionului Cahul  

Vizat pentru legalitate: Raileanu Lilia, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane  

Avizat:  Prepeliță Cornelia, secretarul Consiliului Raional Cahul  

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la delimitarea bunurilor imobile 

proprietate publică a raionului Cahul” 
 

 

Art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-

XIV din 28.12.2006 stipulează că: consiliul raional decide privind administrarea 

bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului. 

Art. 16 al.1, lit. d) din Legea nr. 29 din 05.04.2018 prevede că: întocmirea listelor 

de bunuri imobile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, propuse 

spre a fi trecute în domeniul public sau în domeniul privat ține de competenţele 

autorităţilor administraţiei publice locale în procesul delimitării proprietăţii publice.

  

Art. 9 alin. (2) lit b), din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice prevede că: în domeniul administrării proprietăţii 

publice, de competenţa autorităţii administraţiei publice locale sînt trecerea 

bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale dintr-un domeniu al 

proprietăţii publice în altul sau în proprietatea statului. 

 

Astfel, în baza legilor menționate mai sus, se înaintează spre aprobare proiectul 

deciziei privind delimitarea proprietății publice ale Consiliului Raional Cahul 

pentru a fi trecut din domeniul public în domeniul privat, ca mai apoi să fie scoase 

la vînzare, din motiv că nu sunt utilizate pe parcursul mai multor ani, se 

degradează și pentru paza cărora se cheltuiesc mijloace financiare din bugetul 

raional.   

 

 

Sinigur Alexandr, 

Specialist principal, Direcția economie și agricultură 


