
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: Şt.Mîndru 
Coordonat: N.Dandiş 
 

din 18 decembrie 2015                                                          nr.4/10-XXV 
 
Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-512 din 06.11.2015. 
 
 În temeiul art.14 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, examinînd sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de 
Stat nr.1304/OT2-512 din 06.11.2015 despre abrogarea parţială a deciziei Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.2/18-XXV din 30.09.2015 „Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sau 
demolarea diverselor obiecte, şi modificarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd 
în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

 
D E C I D E : 

 
1. Se ia act de sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-512 

din 06.11.2015 despre abrogarea parţială a deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/18-XXV 
din 30.09.2015 „Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sau demolarea diverselor 
obiecte, şi modificarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Cahul”. 

2. Se abrogă p.1 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/18-XXV din 30.09.2015 
„Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sau demolarea diverselor obiecte, şi 
modificarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Cahul”: 

„1. Se modifică p.2 al deciziei Consiliului Orăşenesc Cahul nr.5/14(23/14)-XXIV din 
25.07.2013 „Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte” şi se va citi 
în următoarea redacţie:  

„2. Se permite Cooperativei de Consum „UNIVERSALCOOP” (preşedintele Biroului 
Executiv – P.Caraciobanu), sediul: or.Cahul, pr.Republicii, 17-g, reconstrucţia cafenelei-bar cu 
proiectarea şi construcţia anexelor comerciale (terasă sezonieră) – construcţie provizorie, cu 
demolarea la prima necesitate a administraţiei publice locale, pe teren privat numărul cadastral 
1701115.158, situat de pe adresa sus nominalizată”.” 

3. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoştinţa prezenta decizie Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat şi Cooperativei de 
Consum „UNIVERSALCOOP”. 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

