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D E C I Z I E 

mun. Cahul 
                                   

Nr. 04/13-V                                                                                  din 7 iulie 2022 

 

Cu privire la aprobarea deciziei  

Comisiei de privatizare a fondului  

de locuinţe a Consiliului Raional Cahul 
 

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

publică locală, Legii nr. 1324/1993 cu privire la privatizarea fondului de locuinţe, 

art. 59 alin. (3) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, Regulamentului 

comisiei de privatizare a fondului de locuinţe (anexa nr.1, art.7 la Legea 

privatizării fondului de locuinţe), procesului-verbal nr.3 din 24 iunie 2022 al 

Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe, avizului Comisiei consultative de 

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

încheierii contractelor de vînzare-cumpărare a apartamentelor privatizate, Consiliul 

Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se aprobă decizia Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr. 3 din  24 

iunie 2022, prin care se permite privatizarea contra plată a locuinţelor, 

caselor, conform anexei. 

2. Direcția economie și agricultură  va întocmi contractele de vînzare-

cumpărare, transmitere-primire a locuinţelor respective în proprietate 

privată. 

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Cahul  să semneze contractele de 

vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţelor în proprietate privată. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui 

raionului Cahul, dl Ruslan Nedov, și Comisiei consultative de specialitate 

economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere. 
 

 

  Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                          Sergiu DRANGOI              
                                                                       

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
 

  
 

 

 

 

 



Anexă 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul            
                                                                                                            nr. 04/13-V din 7 iulie 2022 

 

 

Lista persoanelor 

 cărora li se permite privatizarea contra plată a  locuinţelor, caselor  

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Suprafaţa privatizată 

1. Calașnicov Artiom Suprafața reală (29,4 m.p.) la preț de stat 

2. Maleș Olesea Suprafața reală (52,3 m.p.) la preț de stat 

3. Jeleapov Igor Suprafața reală (46,5m.p.) la preț de stat 

4. Unguru Ion Suprafața reală (65,7 m.p.) la preț de stat 

5. Bobrova Galina Suprafața reală (42,4 m.p.) la preț de stat 

6. Moga Sergiu Suprafața reală (36,4 m.p.) la preț de stat 

7. Tarasova Irina Suprafața reală (44,6 m.p.) la preț de stat 

8. David Valeri Suprafața reală (53,1 m.p.) la preț de stat 

9. Antohi Fedora Suprafața reală (84,3 m.p.) la preț de stat 

 

 

 

 
 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                                 Sergiu DRANGOI              

                                                                       

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                             Cornelia PREPELIȚĂ 
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