
         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.2/20-XXV 
  
Cu privire la dispozitivele de publicitate. 
 

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.1227-XIII din 27.06.1997 
„Cu privire la publicitate”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie”, examinînd demersurile întreprinderilor privind autorizarea, instalarea şi 
demontarea dispozitivelor de publicitate 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 BC „BANCA SOCIALĂ”, c/f 1002600035719, sediul: mun.Chişinău, 

str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 61, reprezentanţa nr.28, filiala Cahul, c/f 1005603007000, 
administrator – T.Radu, sediul: or.Cahul, pr.Republicii, 17-a, autorizarea (impozitarea) dispozitivelor 
publicitare exterioare:  

- denumirea BC „BANCA SOCIALĂ” filiala Cahul cu parametri 6,5m x 0,5m;  
- panoul bilateral de afişare a cursului valutelor străine cu parametri 2x(1,1m x 0,96 m).  
2. Se permite SA „VINURILE DIN COMRAT”, sediul: or.Cahul, pr.Republicii, 12/2, 

autorizarea a două dispozitive publicitare exterioare amplasate pe faţadele clădirilor: 
- pr.Republicii, 12/2, cu suprafaţa 1,0m2; 
- str.Ştefan cel Mare, 26/1 – intersecţia str.M.Frunze, cu suprafaţa 1,0m2.  
3. Se permite CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA, c/f 1002600020908, 

sediul: mun.Chişinău, str.31 August 1989, nr.108/1, (reprezentanţa Cahul: pr.Republicii, 19/2, 
manager – A.Vrabii, autorizarea dispozitivelor publicitare exterioare în or.Cahul:  

- 4 dispozitive publicitare bilaterale (reclamă mobilă) cu parametri 2x(0,65m x 0,95m), pe: 
pr.Republicii,19/2, pr.Republicii,17-a/24, pr.Republicii,15-b, str.Ştefan cel Mare, 17-a/7;  

- 2 boxe dibond iluminate cu parametri 2,5m x 0,8m – pr.Republicii, 19/2, pr.Republicii,    
17-a/24;  

- 1 baner cu parametri 1,72m x 0,82m – pe pr.Republicii,19/2;  
- 1 baner cu parametri 1,97m x 0,97m – pe pr.Republicii,17-a/24. 
 4. Se permite SRL „NIVELIN TUR” (manager – N.Creiţă), c/f 1003603001314, sediul: 

or.Cahul pe str.M.Frunze, 50/52, autorizarea dispozitivului publicitar exterior cu parametri 2,1m x 
0,52m, amplasat pe faţada edificiului pe str.Ştefan cel Mare, 17-a/7. 

5. Se permite Filialei nr.15 Cahul a BC „EXIMBANC-Gruppo Veneto Banca” SA 
(administrator – dna E.Spînu), sediul: or.Cahul, str.31 August, 13, autorizarea dispozitivelor 
publicitare exterioare: 

- sigla şi denumirea băncii cu parametri 3,75m x 1,0m= 3,75m2; 
- panoul „curs valutar” bilateral cu parametri 2x(0,9m x 0,7m)=1,26m2. 
6. Se permite ICS „Fourchette-M” SRL (director R.Ţarelunga), c/f 1006602005006, sediul: 

mun.Bălţi, str.Alexandru cel Bun, 5, autorizarea logotipului „Fourchett” cu parametri 1,8m x 9,5m, 
amplasat pe faţada clădirii supermarketului cu adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 20.   



7. Se permite AO „HELP IN KIND” (preşedinte – G.Prepeliţă), c/f 1013620000858, sediul: 
or.Cahul, bd.Victoriei, nr.12-a, autorizarea dispozitivului publicitar cu parametri 0,6m x 0,85m în 
faţa sediului situat pe adresa sus nominalizată. 

8. Se permite SRL „RANNILA GRUP” (administrator – C.Zberea), c/f 1006603000972, 
adresa juridică: r-l Cahul, s.Manta, autorizarea dispozitivului publicitar exterior – logotip cu 
parametri 1,5m x 6,5m pe faţada edificiului de activitate: or.Cahul pe str.Ştefan cel Mare, 29/34. 

9. Se permite ICS „EXPRESS LEASING” SRL (administrator – S.Roşca), c/f 
1003600068891, sediul: mun.Chişinău, bd.Moskova, 20, reprezentanţa în or.Cahul: str.M.Eminescu, 
nr.37, (manager regional – J.Pascal), autorizarea dispozitivelor publicitare exterioare, amplasate pe 
faţadele edificiului:  

- denumirea oficiului (logotip) cu parametri 1,0m x 0,7m,  
- pe partea de sud: 2 unit.- parametri 1,46m x 0,83m, 1 unit.- parametri 4,2m x 0,6m;  
- partea de vest: 2 unit.- parametri 1,62m x 1,04m, 1 unit.- parametri 3,5mx0,60m  
10. Se permite Filialei din Cahul a BC „EuroCreditBank” SA (administrator – 

E.Plahotnîi), c/f 1002600020056, sediul: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 24-g/1, autorizarea 
dispozitivelor publicitare exterioare: 

- denumirea  prescurtată (logotip) a întreprinderii „ECB” cu parametri 1,2m x 1,8m; 
- denumirea întreprinderii „EuroCreditBank” cu parametri 2,88m x 2,16m: 
- banner, amplasat pe faţada edificiului, cu parametri 2,82m x 2,17m; 
- panoul „curs valutar”, amplasat pe faţada edificiului, cu parametri 1,3m x 2,17m; 
- denumirea întreprinderii la faţada edificiului a agenţia nr.1 pe str.Mateevici, 27-a, cu 

parametri 2,3m x 0,9m.          
11. Se permite SRL „Azamet-PLUS” (administrator – V.Uzun),  c/f 1015611001109,  

sediul: UTA Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Bugeacului, nr.23, (filiala Cahul: pr.Republicii, 20/15), 
autorizarea dispozitivelor publicitare exterioare pe faţa edificiului cu parametri 5,8m x 0,5m şi 3,8m 
x 0,5m. 

12. Se permite Filialei nr.8 Cahul a BC „FinComBanc” SA (director-interimar – 
V.Ţveatcov), c/f 1002600005347, sediul: or.Cahul, pr.Republicii, 20-a, autorizarea dispozitivelor 
publicitare exterioare pe faţada edificiului: 

- panou cu denumirea sediului cu suprafaţa 3,0m2; 
- panoul „curs valutar”cu suprafaţa 0,9m2; 
- denumirea serviciilor de transferuri băneşti cu suprafaţa 1,0m2. 
13. Se permite SRL „PREŢURI PENTRU TINE” (administrator – G.Margarit; 

reprezentant – I.Iuncu), c/f 1013600013881, sediul: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 62, 
autorizarea dispozitivului publicitar exterior (caseta luminoasă) cu parametri 3,6m x 1,0m, amplasat 
pe faţada edificiului în or.Cahul, str.A.Mateevici, 27-a. 

14. Se permite SRL „TEHNO EXCLUSIV” (administrator – D.Popa), c/f 1012600001591, 
sediul: mun.Chişinău, str.I.Creangă, 6/V, autorizarea dispozitivelor publicitare exteriore amplasate pe 
faţadele edificiului în or.Cahul, str.A.Mateevici, 35: 

- 2 panouri „Sity light” cu parametri 3,25m x 1,48m; 
- 1 panou cu parametri totali  13,0m x 1,7m: două denumiri „digital shop” cu parametri a cîte 

3,678m x 0,653m, şi o denumire „Orange” cu parametri 1,2m x 1,2m; 
- 2 panouri pe faţadele laterale cu denumirea „Orange” – parametri  a cîte 6,3m x 1,7m. 
15. Se permite CA „GROSU EUGENIU” (avocat – E.Grosu), c/f 9193346, sediul: 

or.Cahul, pr.Republicii, 17-a/12, autorizarea a două dispozitive publicitare în faţa oficiului cu 
parametri 2x(1,0m x 1,5m) şi respectiv 1,5m x 1,5m. 

16. Se permite Filialei Cahul a BC „ENERGBANK” SA (director – V.Petrov), c/f 
10036000008150, sediul: or.Cahul, pr.Republicii, 15/6-1, autorizarea dispozitivelor publicitare 
exterioare pe următoarele adrese: 

- pr.Republicii, 15/6-1: 
1 panou mobil „curs valutar”cu parametri 1,0m x 1,8m (bilateral); 
1 boxa luminiscentă „Western Union” cu parametri 1,0m x 0,6m; 



1 boxa luminiscentă „Unistream” cu parametri 1,0m x 0,6m; 
 - str.31 August, 4-d/2 (agenţia nr.1 filialei Cahul): 

1 panou mobil „curs valutar” cu parametri 1,7m x 065m (bilateral); 
- str.31 August, 4-c (agenţia nr.4 filialei Cahul): 

1 panou mobil „curs valutar”cu parametri 1,2m x 0,9m. 
17. Se permite Agenţiei nr.4 a Filialei Comrat a BC „UNIBANK” SA (administrator – 

V.Jecova), c/f 1002600036004, sediul: or.Cahul, str.31 August, 13-v/3, autorizarea dispozitivelor 
publicitare exterioare: 

- str.31 August, 13-v/3: 
1 panou mobil „curs valutar”cu parametri 0,64m x 0,94m; 
1 banner pe faţada sediului cu parametri 2,80m x 2,28m; 
1 autocolant pe vitraliu „Sistem de traducere rapidă” cu parametri 0,38m x 0,82m; 
1 autocolant pe vitraliu „Program de lucru” cu parametri 0,36m x 0,99m; 

 - str.Nucilor, 1: 
1 panou „curs valutar” unilateral cu parametri 0,55m x 0,75m. 

18. Se permite SC „OXY ESTETIQUE” SRL (administrator – O.Flocea), c/f 
1014603001471, adresa juridică: or.Cahul, str.Vişinilor, 43, adresa de activitate: or.Cahul, 
pr.Republicii, 20/5 (ÎI „Siminovschi M”), autorizarea dispozitivului publicitar bilateral în apropierea 
edificiului cu parametri 2x(1,10m x 1,70m).  

19. Se permite ÎI „V.DONEA” (administrator – V.Donea), c/f 1004603003544, sediul: 
or.Cahul, str.Tineretulu, 4, instalarea unui dispozitiv publicitar bilateral pe gazonul din apropierea 
frizeriei  „SHIK”, cu parametri 2x(1,1m x 1,65m).  

20. Se permite ICS „EXPRESS LEASING” SRL (administrator – S.Roşca), c/f 
1003600068891, sediul: mun.Chişinău, bd.Moskova, 20, reprezentanţa în or.Cahul: str.M.Eminescu, 
37, (manager regional – J.Pascal), reinstalarea la înălţimea de 2,0 m de la sol, în apropierea sediului a 
dispozitivului publicitar bilateral cu parametri 3,0m x 1,8m, conform schemei coordonate cu 
serviciile abilitate: Poliţia Rutieră Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, ÎM”Apă-Canal”. 

21. Se permite SC „IMUNOTEHNOMED” SRL (administrator – S.Raţă), c/f 
1002600012565, sediul: mun.Chişinău, str.Gheorghe Asachi, 42, amplasarea la înălţimea de 2,0m de 
la sol a dispozitivului publicitar bilateral în apropierea filialei din or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 32/1, 
cu parametri 2x(2,0m x 1,45m). 

22. Se permite SRL „ATRMARCHET” SA, c/f 1003600087494, sediul: mun.Chişinău, 
str.Calea Ieşilor, 10, anularea autorizaţiei pentru două dispozitive publicitare bilaterale cu parametri 
2x(6m x 3m), instalate în baza deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/27(43/27)-XXII din 
18.06.2010: (poziţia nr.2 – str.M.Viteazul (lîngă Baza auto nr.5) şi poziţia nr.4 – intersecţia str.Viilor 
– str.Ştefan cel Mare, în legătură cu demontarea lor de către Ministerul Transportului.   

23. Se permite Lombard „OCTAVPLUS” SRL (administrator – O.Mocanu), c/f 
1011603003201, sediul: r-l Cahul, s.Roşu, CMM-10, nr.1, ap./of.53, autorizarea dispozitivelor 
publicitare, amplasate pe edificiul comercial situat: or.Cahul, str.M.Eminescu, 24-a: 

- denumirea  firmei cu parametri 2,5m x 0,9m; 
- panou „curs valutar” cu parametri 0,7m x1,2m.      
24. Se permite SRL „COMONTEL-GRUP” (administrator – Gr.Pulisca), c/f 

1004600021219, sediul: or.Ialoveni, str.Gr.Vieru, 18, autorizarea dispozitivelor publicitare, 
amplasate pe chioşcul comercial situat pe adresa: or.Cahul, pr.Republicii, 17-a:  

- denumirea  firmei cu parametri 4(2,2m x 0,75m); 
- 2 panouri publicitare cu parametri 2,45m x 0,4m şi 1,55m x 1,7m. 

25. Se permite BC „COMERŢBANK” SA (administrator – S.Cartaşov), c/f 
1002600004063, sediul: mun.Chişinău, str.Independenţei, 1/1, autorizarea dispozitivelor publicitare, 
amplasate pe  edificiul filialei nr.1 Agenţia nr.4 Cahul, situate: or.Cahul, str.31 August, 4-d/2: 

- denumirea  firmei cu parametri  4,6m x 0,9m; 
- 2 panouri cu logotipul firmei cu parametri 2,5m x 0,5m, şi 2,9m x 0,9m; 
- panou „curs valutar” 1,0m x 0,70m.   



26. Se obligă întreprinderile sus nominalizate: 
- să coordoneze instalarea şi demontarea dispozitivelor publicitare cu: arhitectul-şef al 

oraşului, Inspectoratul Fiscal, Reţelele electrice, Poliţia Rutieră şi grupul de salubrizare şi amenajare 
a teritoriului a Primăriei oraşului Cahul; 

- să marcheze dispozitivele publicitare instalate cu denumirea întreprinderii, telefoanele de 
contact şi număr de inventariere; 

- să amenajeze terenurile aferente dispozitivelor publicitare; 
- să respecte prevederile legislaţiei lingvistice; 
- să acorde spaţiu publicitar la solicitarea administraţiei publice locale; 
- lucrările de instalare a dispozitivelor publicitare să fie executate în timp de 6 (şase) luni 

după eliberarea deciziei Consiliului orăşenesc Cahul.     
27. Responsabil de monitorizarea prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului 

Cahul, dna Arsenii Rodica. 
28. 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 


