
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                                  nr.2/3-XXV 
  
Despre abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.5/4(42/4)-XXIV din 14.05.2015 „Cu privire la 
utilizarea autocompactorului de gunoi achiziţionat în 
cadrul implementării proiectului „Creşterea capacităţii de 
colectare a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele 
Vaslui si Cahul” în procesul de evacuare a deşeurilor în 
or.Cahul”. 
 
 În temeiul cu art.4 alin.(1) lit.l) şi lit.b) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), h), i) din Legea 
R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, ţinînd cont de 
decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/3(15/3)-XXIV din 04.10.2012 „Cu privire la 
parteneriatul primăriei oraşului Cahul în cadrul Proiectului „Creşterea capacităţii de colectare a 
deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui si Cahul”, şi obiectivele proiectului dat,  
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 comisiilor de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul,  

 
D E C I D E : 

 
  1. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.5/4(42/4)-XXIV din 14.05.2015 „Cu 
privire la utilizarea autocompactorului de gunoi achiziţionat în cadrul implementării proiectului 
„Creşterea capacităţii de colectare a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui si 
Cahul” în procesul de evacuare a deşeurilor în or.Cahul” 

2. Secretarul şedinţei Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoştinţa publică prezenta decizie. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 
specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, 
industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO     


