
 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                            din ________ 2022 

 
 
Despre modificarea Deciziei nr. 08/11-V din 10 noiembrie 2022 
 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil” 
 

    În temeiul art. 43 din Legea privind administrația publică locală nr. 
436/2006, art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
avizului Comisiei consultative  de specialitate economie, reforme, buget,  finanțe  
şi  relații  transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se modifică Decizia nr. 08/11-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la 

transmiterea în comodat a unui bun imobil”, după cum urmează: 
-  la punctul 1 cuvântul „nedeterminată” se înlocuiește cu sintagma  „de 20 

(douăzeci) ani”.   
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în responsabilitatea 

dnei Elena Daud, vicepreședintele raionului Cahul, și Comisiei consultative 
de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere. 

 
 
Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                  Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

Elaborat și avizat: L. Raileanu, specialist principal (jurist)  
Coordonat: Nicolae Dunas, președintele raionului 
Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

 
 
 
 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

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

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

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Despre modificarea Deciziei  

nr. 08/11-V din 10 noiembrie 2022 
„Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei este elaborat de către Serviciul juridic și resurse umane în 
temeiul art. 43 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 62-
64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  
Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei nr. 08/11-V din 10 
noiembrie 2022 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil”, așa 
cum conform Codului Civil al RM, în contractul de comodat trebuie indicată 
perioada de timp pentru care se transmite bunul imobil. 
3. Fundamentarea economico-financiară 
Sursele financiare pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare. 
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei ”Cu privire la modificarea deciziei nr. 08/11-V din 10 noiembrie 
2022 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil” a fost coordonat cu  
președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional. În scopul 
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului 
Raional www.cahul.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte 
de decizie. 
 
 
Specialist principal 
Raileanu Lilia 
 
 
 

 
 
 
 


