
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 

din 30 septembrie 2015                                                             nr.2/19-XXV 
  
Cu privire la schimbarea destinaţiei diverselor obiecte. 
     
      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”, Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.306 din 30.03.2000 „Despre 
aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi 
amenajărilor”, examinînd demersurile întreprinderilor şi cererile cetăţenilor cu privire la reconstrucţia şi 
schimbarea destinaţiei obiectelor şi actele prezentate, în conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la împuternicirea exercitării atribuţiilor de secretar al 
Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se permite SA „USBA” (director – V.Cohaniuc), sediul: or.Cahul, str.Muncii, 4, schimbarea 
destinaţiei a construcţiei – clădire de producere existente cu numărul cadastral 1701124.029.27, situate pe 
adresa sus nominalizată, în atelier de prelucrare a lemnului.   

2. Se permite cet.Damaschin Tatiana, domiciliată: r-l Cahul, s.Burlacu, str.1 Mai, 18, 
schimbarea destinaţiei încăperii nelocative, proprietate privată, situată pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel 
Mare, 32/1, din oficiu în „Centru de recoltare a analizei medicale de laborator MedExpert Cahul”. 

3. Se permite cet.Moldovan Natalia, domiciliată: mun.Chişinău, str.Albişoara, nr.82, bl.8, 
ap.134, schimbarea destinaţiei construcţiei comerciale, prestarea serviciilor, proprietate privată, situată pe 
adresa: or.Cahul, str.Tineretului, 7, în casă de locuit – spaţiu locativ (din numele căreia, în baza procurii, 
acţionează cet.Platon Valentina, domiciliată: or.Cahul, str.B.P.Haşdeu, 8-g), 

4. Se permite cet.Galaţanu Valeriu şi cet.Galaţanu Angela, domiciliaţi: ror.Cahul, str.L.Tolstoi, 
6/2, schimbarea destinaţiei încăperii nelocative, proprietate privată, situată pe adresa: or.Cahul, str.I.V.cel 
Cumplit, 72-b/2 nr.50, în „cabinet stomatologic”. 

5. Întreprinderile şi cetăţenii sus nominalizaţi:        
- să coordoneze schimbarea destinaţiei obiectelor cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul 

reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii Excepţionale, 
Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, SA „Moldtelecom” 
(SEI Cahul).  

- să prezinte schiţa de proiect şi planul general de amplasare a obiectului pentru coordonarea 
prealabilă; 

- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
- să prevadă amenajarea spaţiilor verzi, pavarea căilor de acces carosabil şi pietonal pe terenul 

public adiacent obiectului. 
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        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                               Larisa NISTIRENCO 


