
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: S.Renţa 

 
din 11 noiembrie 2015                                                          nr.3/38-XXV 
  
Despre introducerea unor modificări în componenţa 
Consiliului urbanistic al oraşului Cahul, aprobată prin 
decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/27-XXV din 
30.09.2015. 
 
 În temeiul art.14 alin.(2) lit.b), lit.f), lit.o) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, Legea R.Moldova nr.835-XIV din 17.05.1996 „Cu privire la 
principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, art.6 din Legea R.Moldova nr.1350-XIV din 
02.11.2000 „Cu privire la activitatea arhitecturală”, Legea R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 
„Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, Hotărîrilor Guvernului R.Moldova nr.5 din 
05.01.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism”, nr.623 din 02.07.1999 
„Despre aprobarea Regulamentului privind construcţia locuinţelor proprietate privată”, nr.306 din 
30.03.2000 „Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării 
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, nr.499 din 30.05.2000 „Despre aprobarea Regulamentului-
cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism”, în scopul examinării 
problemelor din domeniul arhitecturii şi urbanismului ce ţin de amplasarea obiectelor în intravilanul 
urbei, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se exclud din componenţa Consiliului urbanistic al oraşului Cahul, aprobată prin decizia 
Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/27-XXV din 30.09.2015, următorii membri: 

 

Iorga-Acciu Efrosinia - arhitectul-şef al raionului Cahul; 
Ion Nebunu - şeful Inspecţiei de Stat Teritoriale în Construcţii Cahul Sud; 
Lîsenco Vladimir - medicul-şef sanitar de Stat al raionului Cahul; 
Moldovanu Vladimir - şeful Direcţiei Agenţiei Ecologice Cahul; 
Caraja Ion - şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale Cahul;   

2.  Se completează componenţa Consiliului urbanistic al oraşului Cahul cu următorii 
membri: 
Renţa Sergiu - consilier orăşenesc; 
Jeliuc Alexandru - consilier orăşenesc; 
Anton Pavel - consilier orăşenesc. 

 

3. Controlul asupra executării 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 


