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D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. 10/26-V                                                                     din 15 decembrie 2022 
 
Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 
 
 În temeiul art. 1234 – 1241 din Codul civil al Republicii Moldova, art.43 
alin.(1) lit.c) și art.46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, 
art.9 alin.(2) lit.h) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 
proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, avizului 
Comisiei consultative de specialitate probleme sociale (învățământ, tineret, sport, 
cultură, asistență socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă), 
în scopul optimizării cheltuielilor ce țin de întreținere, precum și creării condițiilor 
optime de activitate, având în vedere demersul Direcției generale asistență socială 
și protecție a familiei, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se transmite în comodat, pe un termen de 3 ani, Direcției generale asistență 

socială și protecție a familiei Cahul bunul imobil amplasat pe adresa: 
mun.Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.110, numărul cadastral 1701112116, cu 
suprafața ocupată de 599,5 m2, inclusiv nivelul 1E – 205,8 m2, nivelul 1P – 
207,2 m2, subsol – 129, 6 m2, garaje – 56,9 m2 . 

2. Se împuternicește Președintele raionului Cahul să încheie contract de 
comodat cu șeful Direcției generale asistență socială și protecție a familiei. 

3.  Secția contabilitate din cadrul Aparatului președintelui va transmite  bunul 
imobil specificat în punctul 1 al prezentei decizii, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

4. Se abrogă Decizia nr. 03/25-IV din 24 septembrie 2015 „Cu privire la 
reamplasarea unor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Cahul”.  

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 
consultative probleme sociale (învățământ, tineret, sport, cultură, asistență 
socială, protecția drepturilor copilului, utilizarea forței de muncă ). 

 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                        Sergiu DRANGOI       
                                                                       
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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