
PROIECT 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

         

Nr.______                                                                                      din______2022 

 

Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate publică 

 

     În temeiul art. 43 alin.(1) lit. c) din Legea nr.436/2006 privind administraţia 

publică locală, art.3 lit.a) din Legea 354/2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile, procesului-verbal al Comisiei Consiliului Raional Cahul privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 2 din 14 martie 2022, având în 

vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanţe şi relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se  permite formarea încaperilor cu nr. 3 – 9,3 m2; nr. 4 – 9,9 m2; nr. 5 – 2,7 

m2; nr. 6 – 1,2 m2; nr. 7 – m2; nr. 8 – 14,1 m2; nr. 9 – m2; nr. 10 – 21,7 m2; nr. 

11 – 2,7 m2; suprafața totală a încaperilor spre formare constituie 77,9 m2 din 

suprafața totală de 344,1 m2 cu nr. cadastral 1701111.052.01.70, cu formarea 

a două bunuri imobile, situate în mun.  Cahul, str. C. Negruzzi, 121. 

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 formarea bunurilor imobile  

proprietate publică” 

 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia economie și agricultură.      

II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 alin (1) 

lit. c) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.3 lit.a) 

din Legea 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, care prevede că 

formarea bunului imobil se inițiază de către proprietarul lui, inclusiv statul sau 

unitatea administrativ-teritorială, prin intermediul autorităţilor împuternicite cu 

administrarea bunului, în scopurile care nu contravin legislației (inclusiv în scopurile 

menționate la art.4 a legii prenotate). 

III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Principala prevedere a proiectului este formarea bunului imobil 

IV.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

V.  Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională”.  

Proiectul  de decizie se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  

avizare  şi  se propune  Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă 

plenară.  

 

 

 

Sinigur Alexandr, 

Specialist principal, Direcția economie și agricultură 
 

http://www.cahul.md/

