
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 

Întocmit: Arsenii 
Coordonat: P.Burlacu 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 11 noiembrie 2015                                                                             nr.3/21-XXV 
 
Cu privire la proiectarea şi construcţia reţelelor 
edilitare pentru conectarea la reţeaua orăşenească 
centralizată a caselor individuale de locuit. 
 

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, 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 cet.Burlacov Vladimir, domiciliat: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 66, proiectarea 
şi construcţia traseului de canalizare pentru conectarea casei individuale de locuit de pe adresa 
nominalizată la reţeaua orăşenească centralizată, în conformitate cu condiţiile tehnice, eliberate de către 
ÎM „Apă-Canal” Cahul. 
 2. Se permite cet.Pîrlicas Serghei, domiciliat: or.Cahul, str.I.L.Caragiale, 22, reprezentant al 
proprietarilor caselor individuale de locuit: cet.I.Romanenco – str.I.L.Caragiale, 22/1; cet.S.Pîrlicas – 
str.I.L.Caragiale, 22-a; cet.A.Beşliu – str.Neculce, 12; cet.L.Gherţa – str.Neculce, 14; cet.V.Dovbîşenco 
– str.I.Neculce, 17/2; cet.C.Taraş – str.I.Neculce, 18; cet.M.Cojan – str.I.Neculce, 19; cet.A.Jigovscaia 
– str.Tineretului, 20-a; cet.V.Şuletea – str.Tineretului, 22; cet.I.Corolenco – str.Tineretului, 24; 
cet.V.Şevcenco – str.Tineretului, 26; cet.O.Filipenco – str.Tineretului, 39; cet.F.Filipenco – 
str.Tineretului, 39-a; cet.E.Rusu – str.Tineretului, 41; cet.N.Constantin – str.Tineretului, 41-a; 
cet.V.Rotaru – str.Tineretului, 43; cet.V.Sanduleac – str.Tineretului, 45, proiectarea şi construcţia 
traseului de canalizare pentru conectarea caselor individuale de locuit  de pe adresele nominalizate, la 
reţeaua orăşenească centralizată, în conformitate cu condiţiile tehnice, eliberate de către ÎM „Apă-
Canal” Cahul. 

3. Se permite cet.Zgîrcibabă Mihail, domiciliat: or.Cahul, str.A.Mateevici,14-b, proiectarea şi 
construcţia traseului de canalizare pentru conectarea la reţeaua orăşenească centralizată a obiectului 
„Centrul comercial cu spaţiu locativ” (construcţie nefinalizată), cu condiţia reconstrucţiei traseului de 
canalizare uzat al blocului locativ existent, situat pe str.V.Stroescu, 48/1, şi crearea posibilităţii de 
conectare a caselor individuale de locuit de pe str.31 August la traseul de canalizare centralizat, în 
conformitate cu condiţiile tehnice, eliberate de către ÎM „Apă-Canal” Cahul. 

4. Se permite cet.Zavatii  Iurie,  domiciliat: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 5-a, proiectarea şi 
construcţia traseului de aprovizionare cu gaze naturale a obiectului „Casă individuală de locuit pe 
str.B.P.Haşdeu, nr.3-A”, aflat în proces de construcţie, la reţeaua orăşenească centralizată, în 
conformitate cu condiţiile tehnice nr.7220 din 30.06.2015, eliberate de către SRL „Cahul-Gaz”.     

5. Cetăţenii sus nominalizaţi: 
- să coordoneze construcţia reţelelor edilitare pentru conectarea la reţeaua orăşenească 

centralizată a caselor individuale de locuit cu: arhitect-şef al oraşului, serviciul reglementării regimului 
funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii Excepţionale, Agenţia Ecologică, SRL 
„Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, SA „Moldtelecom” (SEI Cahul), Poliţia rutieră, grupul de salubrizare şi 
amenajare a teritoriului al Primăriei oraşului Cahul; 



- să restabilească învelişul căilor de acces carosabil şi pietonal cu  recultivarea spaţiilor verzi, 
deteriorate în procesul executării lucrărilor de construcţie a reţelelor edilitare; 
 - să execute lucrările de traversare a căilor de acces carosabil asfaltate prin „metoda închisă”.    

6. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului Cahul, 
dna Arsenii Rodica.  

7. 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 

 


