
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: A.Zaporojenco 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                          nr.2/38-XXV 
 
Cu privire la aprobarea regimului de lucru al 
agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.  
 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, în conformitate cu hotărîrea comisiei pentru autorizarea dreptului de 
comercializare şi activitatea în sfera alimentaţiei publice (procese-verbale nr.1 din 17.08.2015 şi nr.2 din 
23.09.2015), întru soluţionarea cererilor agenţilor economici cu privire la autorizarea programului 
prelungit de lucru, 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 aprobă regimul de lucru al agenţilor economici din teritoriul oraşului Cahul pînă la 31 
decembrie 2015, după cum urmează: 

Nr. 
d/o Denumirea întreprinderii Adresa de activitate Tipul 

întreprinderii Regimul de lucru 

1. SRL ,,MARATIC–IG” or.Cahul, 
bd.Victoriei, 1 

Disco-bar 09.00-24.00 
duminică – joi 

 

22.00-02.00 
vineri – sîmbătă, 

în ajunul şi în  zilele de 
sărbători 

or.Cahul, 
bd.Victoriei, 1 

Bar 9.00-02.00 
 

2. SRL ,,MAVA GRUP” or.Cahul, 
pr.Republicii, 16/15 

Sală cu aparate 
de joc 

24/24 

3. SRL „TANEV-COM” or.Cahul, 
pr.Republicii, 15-b 

Sală cu aparate 
de joc 

24/24 

4. SC „MAGIC-LAND” or.Cahul, 
str.Ştefan cel Mare, 19 

Sală cu aparate 
de joc 

24/24 

5. SRL „EMERALD GROUP” or.Cahul, 
pr.Republicii, 15/3 

Sală cu aparate 
de joc 

24/24 

6. SRL „ANDREAROZA” or.Cahul, 
str.Ştefan cel Mare, 29-a 

Club distractiv 
de noapte 

23.00-02.00 
vineri – sîmbătă, 

în ajunul şi în  zilele de 
sărbători 

2. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei 
oraşului Cahul (serviciul comerţ şi alimentaţie publică)m dna A.Zaporojenco, şi şeful Sectorului 
de Poliţie nr.1 Cahul, dl N.Tomoianu. 
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţii – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu 
şi dna Rîbacova Maria). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 

Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO

