
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 11 noiembrie 2015                                                          nr.3/20-XXV 
  
Cu privire la dispozitivele de publicitate. 
 

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.1227-XIII din 27.06.1997 
„Cu privire la publicitate”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie”, examinînd demersurile agenţilor economici privind autorizarea 
dispozitivelor de publicitate şi actele prezentate,  conform hotărîrii Consiliului urbanistic (proces-
verbal nr.4 din 16.10.2015 şi 21.10.2015), luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se permite SA „MOLDTELECOM” (administrator – V.Iurcu), c/f 10026000488836, 

sediul: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 10 (SVR Cahul – şef A.Burlacu), autorizarea  
dispozitivului de publicitate cu dimensiunile 1,58m x 3.09m, suprafaţa de 4.88m2, amplasat pe 
faţada sediului din Cahul pe pr.Republicii, 17, cu condiţia amenajării trotuarului public din faţa 
clădirii de pe pr.Republicii, 17.  

2. Se permite ÎSC  „VIKNOGRAD” (administrator – N.Diacenco), c/f 1009600041386, 
sediul: mun.Chişinău, str.Alba Iulia, 75/O, autorizarea  dispozitivelor de publicitate cu 
dimensiunile 2,5m x 5,5m şi 2,5m x 5,6m, cu suprafaţa totală 27,75m2, amplasate pe faţada 
sediului din Cahul pe str.M.Frunze, 62.  

3. Se permite ÎM „GRAWE CARAT Asigurări” SA (administrator – V.Malcoci), c/f 
1004601000125, sediul: mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun, 51, (sector Cahul – inspector 
V.Macovei)  autorizarea  dispozitivelor de publicitate cu dimensiunile 2,05m x 0,70m şi 1,0m x 
0,70m, amplasate pe faţada sediului arendat din Cahul pe str.31 August, 11.  

4. Agenţi economici sus nominalizaţi să respecte prevederile legislaţiei lingvistice. 
5. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului 

Cahul, dna Arsenii Rodica. 
6. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl 

Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii 
comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului 
(preşedinte – dl Renţa Sergiu). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Petru BURLACU 
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


