
      
    

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
                                   
Nr. _______                                                                                                din ___________ 2023 

Cu privire la vânzarea unor bunuri imobile 
 
        În temeiul art. 43 alin.(1) lit. e) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art. 
22 alin. 1) lit. e), art. 23 alin. 1) lit. b), art. 40, art. 55 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea 
şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009, având în vedere procesul-verbal al Comisiei 
Consiliului Raional Cahul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 8 din 16 
februarie 2023, avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi 
relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se acceptă vânzarea unor bunuri imobile aflate în proprietatea raionului Cahul, după cum 

urmează: 
Denumirea 

bunului 
imobil 

Modul de folosință Numărul 
cadastral 

Adresa Suprafaț
a totală 

Bun imobil,  
construcție 

Construcție de sănătate, 
asistență socială, 
avariată 

1701116308.01 r-nul Cahul, mun. 
Cahul, str. Ioan Vodă 
cel Cumplit, 66 

132,1 m2 

Construcție 
(cantină) 

Construcție comercială, 
prestarea serviciilor 

1720101.750.01 r-nul Cahul, s. Crihana 
Veche, str. Dunării, 34 

758,3 m2 

Teren Pentru constructie 1720101.750 r-nul Cahul, s. Crihana 
Veche, str. Dunării, 34 

0,3896 
ha 

Bun imobil,  
încaperi 

Nelocativă 1701121031.01.0
70 

r-nul Cahul, mun. 
Cahul, str. Sanatoriului, 
18 

330,2 m2 

2. Vânzarea bunurilor imobile se va efectua prin organizarea licitației desfășurată în 
conformitate cu Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 136/2009. 

3. Se împuternicește președintele raionului Cahul, în baza rezultatelor licitației, să semneze 
contractul de vânzare – cumpărare cu cumpărătorul. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ruslan Nedov, 
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 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la vânzarea unor bunuri imobile” 

 
 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  
    Proiectul deciziei a fost elaborat  de Secția economie și atragerea investițiilor. 
 
II.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.43  alin.(1), 
lit. e) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.9 
alin.(3) lit. b) al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietății publice.   

 
III.  Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

Proiectul deciziei prevede privatizarea bunurilor proprietate publică a 
raionului, prin metoda de scoatere la vânzare la licitația cu strigare, în corespundere 
cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009.  

   
IV.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
Implementarea prezentului proiect de decizie va avea drept consecință 

acumularea veniturilor de circa  4 368 000 lei: 
1720101.750; 1720101.750.01 - 3 472 000 lei. 
1701121.031.01.070 - 824 000 lei. 
1701116.308.01 - 72 000  lei. 

 
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” la 
secţiunea „Proiecte de decizie”.  

Proiectul  de decizie se prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  
pentru  avizare  şi  Consiliului  Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă 
plenară.  

 
Alexandr Sinigur, 
Specialist principal, Secția economie 
și atragerea investițiilor 
 
 
 
 


