
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: A.Zaporojenco, T.Sîrbu, R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

 
din 11 noiembrie 2015                                                          nr.3/33-XXV 
  
Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.2/9.2 din 16.02.1994 “Cu 
privire la autorizarea instalării gheretelor ai 
întreprinderilor individuale”. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.k) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.c) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,  în baza prevederilor art.6 alin.(1) lit.m) şi art.16 
alin.(2) lit.b) Legii R.Moldova nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţului interior”,  art.2  alin.8 
(construcţii cu caracter provizoriu) din Legea R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, întru interzicerea comerţului în locuri neautorizate, 
estetizarea şi salubrizarea părţii centrale a oraşului, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative 
de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/9.2 din 16.02.1994 “Cu privire la 

autorizarea instalării gheretelor ai întreprinderilor individuale”, ca fiind neconformată viziunii de 
comerţ pe teritoriul oraşului Cahul. 

2. Primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, va adresa demers pentru coordonarea şi 
soluţionarea acţiunilor de eliberare a terenului public către Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul şi 
Inspectoratul de Poliţie a raionului Cahul. 

3. Responsabili de monitorizarea prezentei decizii se desemnează), specialistul Primăriei 
oraşului Cahul (serviciul comerţ şi alimentaţie publică), dna Zaporojenco Aliona, arhitectul-şef al 
oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica, specialistului Primăriei oraşului Cahul (serviciul reglementării 
regimului funciar şi cadastru), dna Sîrbu Tamara, şeful grupului de salubrizare şi amenajare a 
teritoriului al Primăriei oraşului Cahul, dl Chiţaniuc Gavril, şeful Sectorului de Poliţie nr.1 
Cahul, dl Tomoianu Nicolae. 

4. 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-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


