
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: R.Arsenii 

Coordonat: P.Burlacu 

Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 03 februarie 2015                                                     nr.1/14(38/14)-XXIV 

  

Cu privire la proiectarea şi construcţia caselor 

individuale de locuit cu construcţii auxiliare.   

 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 

„Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, examinînd cererile cetăţenilor cu 

privire la proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare, în 

conformitate cu hotărîrea Consiliului urbanistic din 21.01.2015 (proces-verbal nr.01.), luînd în 

consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

 

D E C I D E : 

 

 1. Se permite cet.Nedelco Constantin, domiciliat: r-l Cahul, s.Andruşul de Sus, 

proiectarea şi construcţia casei individuale de locuit cu construcţii auxiliare pe teren privat cu 

numărul cadastral 1719101.525, situat: or.Cahul, s.Cotihana, str.Păcii, 36, cu acodarea adresei: 

or.Cahul, s.Cotihana, str.Păcii, 36-a. 

2. Se permite cet.Vasilenco Constantin, domiciliat: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 13/48, 

proiectarea şi construcţia casei individuale de locuit cu construcţii auxiliare pe teren privat cu 

numărul cadastral 1701106.128, situat: or.Cahul, str.A.Mateevici, 103/1. 

3.  Se permite cet.Mancev Andrei, domiciliat: or.Cahul, str.C.Negruzzi, 127/6, 

proiectarea şi construcţia casei individuale de locuit cu construcţii auxiliare pe teren privat cu 

numărul cadastral 1701103.198, situat: or.Cahul, str.A.Lipcan, 65. 

4. Cetăţenii sus nominalizaţi să coordoneze proiectarea şi construcţia caselor individuale 

de locuit cu construcţii auxiliare cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul reglementării regimului 

funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii Excepţionale, ÎM „Apă-Canal” 

Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, ICS ,,Red Sud Union Fenosa” SA. 

5. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului 

Cahul, dna Arsenii Rodica.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 

specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative şi imobil, 

ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale (preşedinte – dl Zagorodnii 

Gheorghe) şi primarului oraşului Cahul, dl Burlacu Petru. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului orăşenesc Cahul       Gheorghe ZAGORODNII 

  

Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                    Aliona TRICOLICI 


