
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: N.Culeva 

Coordonat: P.Burlacu 

Vizat: Şt.Mîndru 

 

 

din 03 februarie 2015                                                       nr.1/2(38/2)-XXIV 

  

Cu privire la introducerea unor modificări în decizia 

Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/3(36/3)-XXIV din 

15.12.2014 “Cu privire la aprobarea bugetului 

orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în a doua lectură”. 

   

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

descentralizarea administrativă”, art.3 alin.(2), art.14 alin.(1) şi alin.(2) lit.l) din Legea R.Moldova 

nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, ţinînd cont de implementarea 

proiectului „Creşterea capacităţii de colectare a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele 

Vaslui si Cahul”, luînd în consideraţie hotărîrea şi sugestiile comisiilor consultative de 

specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul, 

  

D E C I D E : 

 

         1. În legătură cu implementarea proiectului „Creşterea capacităţii de colectare a 

deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui si Cahul” şi cu necesitatea modificării 

statelor de personal al grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului, se introduc modificări 

în anexa nr.15 al deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.8/3(36/3)-XXIV din 15.12.2014 “Cu 

privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2015 în a doua lectură” şi se va citi în 

redacţie nouă (se anexează). 
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii de pune pe seama specialistului Primăriei 

oraşului Cahul (serviciul economic), dna Culeva Natalia, şi specialistului Primăriei oraşului 

Cahul (serviciul resurse umane), dna Miherea Valentina. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 

Cahul, dl Burlacu Petru, şi preşedintele comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

orăşenesc Cahul pentru buget, problemele financiare, impozite şi taxe locale, tarifele, industrie şi 

comerţ, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului şi micului business, valorificarea 

potenţialului balneo-turistic, atragerea investiţiilor străine, lucrul cu proiecte, resurse umane şi 

tarificaţie, dna Fulea Tatiana. 

 
  

Preşedintele şedinţei  

Consiliului orăşenesc Cahul       Gheorghe ZAGORODNII 

  

Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                    Aliona TRICOLICI 


