
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: R.Arsenii 

Coordonat: T.Fulea 

      Gh.Zagorodnii 

Vizat: Şt.Mîndru 

 

din 03 februarie 2015                                                      nr.1/9(38/9)-XXIV 

 

Cu privire la instalarea băncilor în Parcul Central 

„Gr.Vieru” din or.Cahul. 

 

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

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

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 

„Privind finanţele publice locale”, întru executarea prevederilor deciziei Consiliului orăşenesc 

Cahul nr.3/33(31/33)-XXIV din 21 mai 2014 „Cu privire la instalarea monumentului în memoria 

poetului Grigore Vieru”, luînd în consideraţie propunerile comisiei consultative de specialitate, 

Consiliul orăşenesc Cahul, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă lucrări de instalare a băncilor în Parcul Central „Gr.Vieru” din or.Cahul 

(conform schemelor anexate), şi anume:  

1) pe „Alea Personalităţilor”;  

2) pe aleea spre edificiul şcolii sportive nr.1; 

3) pe aleea paralelă str.L.Tolstoi; 

4) pe alea în preajma Catedralei „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”; 

5) pe aleile diagonale laterale în or.Cahul. 

 2. Se împuterniceşte primarul oraşului Cahul, dl Burlacu Petru, să iniţieze, în limita 

bugetului aprobat, proceduri de achiziţii publice necesare pentru executarea lucrărilor specificate în 

p.1 al prezentei decizii.  

         3. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează viceprimarul oraşului 

Cahul, dna Surjicova Olga. 

 4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 

specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, problemele financiare, impozite şi taxe 

locale, tarife, industrie şi comerţ, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului şi micului 

business, valorificarea potenţialului balneo-turistic, atragerea investiţiilor străine, lucrul cu proiecte, 

resurse umane şi tarificaţie (preşedinte – dna Fulea Tatiana) şi 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). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului orăşenesc Cahul       Gheorghe ZAGORODNII 

  

Secretarul  

Consiliului orăşenesc Cahul                                    Aliona TRICOLICI 


