
                                          
 PROIECT 

D E C I Z I E 
 
Nr.________                                                                        din  _________2023 
 
Despre modificarea Deciziei nr. 02/21-V din 26 mai 2022 
„Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor 
 proprietate a Consiliului Raional Cahul conform situației de la 
 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul 
 nr. 04/11-I din 10 iunie 2004” 

 
     În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, art. 62 – 64 din Legea nr.100/.2017 cu privire la actele normative, 
având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se modifică  Decizia nr. 02/21-V din 26 mai 2022 „Cu privire la modificarea 

Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliului Raional Cahul 
conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional 
Cahul nr. 04/11-I din 10 iunie 2004”, după cum urmează: 
- la poziția 3, punctul 2, sintagma „381.0 m2” se substituie cu sintagma 

„381.2 m2”; 
- la poziția 12, punctul 1, cuvântul „Locativă” se substituie cu sintagma 

„Pentru sănătate și asistență socială”. 
2. 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. 

 
    Președintele ședinței  
Consiliului Raional Cahul 
 
Contrasemnează: 
        Secretarul  
ConsuliuluiRaional Cahul                                          Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 
 
 
 

 
 

 
REPUBLICA  MOLDOVA 

 

CONSILIUL  RAIONAL CAHUL 

 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, nr. 2          Tel/Fax+373 299 22058 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei „Despre modificarea Deciziei nr. 02/21-V din 26 mai 2022 
„Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor 
proprietate a Consiliului Raional Cahul conform situației de la 

01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr. 04/11-I din 10 iunie 2004” 

 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
     Proiectul deciziei „Despre modificarea Deciziei nr. 02/21-V din 26 mai 2022 
„Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a 
Consiliului Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia 
Consiliului Raional Cahul nr. 04/11-I din 10 iunie 2004” a fost elaborat de către S 
Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului ca act normativ și finalitățile 
urmărite  
      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. 62 – 
64 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

    Principala prevedere a proiectului este corectarea erorii tehnice ce s- a comis în 
textul deciziei aprobate anterior. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
         Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 
suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea 
sau abrogarea altor decizii. 
6. Avizarea și 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 „Transparență decizională”, 
secțiunea „Proiecte de decizii”.  

 
 
 
 
 Nicolae Basarab, 
Șef interimar,  Serviciul relații funciare,  
cadastru și patrimoniu public 


