
         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.4/11-XXV 
 
Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-567 din 27.11.2015. 
 
 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/OT2-567 din 27.11.2015 despre abrogarea parţială a unor decizii din 11.11.2015, 
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/OT2-567 

din 27.11.2015 despre abrogarea parţială a unor decizii din 11.11.2015. 
2. Se introduc modificări în preambulul deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul: 
nr.3/1-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie şi a 

comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul”; 
nr.3/2-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie şi a 

comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul”; 
nr.3/3-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie şi a 

comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiului 
Locativ Cahul”; 

nr.3/4-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de  administraţie şi a 
comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul”; 

nr.3/5-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie şi a 
comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al 
oraşului Cahul”; 

nr.3/6-XXV din 11.11.2015 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie şi a 
comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia-Cahul”” 

sintagma „…art.14 alin.(2) lit.h) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală…” se substituie cu sintagma „… art.14 alin.(2) lit.i) din 
Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală…”. 

3. Primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, de comun acord cu administratorii 
întreprinderilor municipale din or.Cahul, vor efectua modificări în statutele întreprinderilor 
municipale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi le va propune Consiliului orăşenesc Cahul 
spre examinare şi aprobare 

4. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoştinţa prezenta decizie Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat şi administratorilor 
întreprinderilor municipale din or.Cahul. 
 
  
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

