
         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.2/8-XXV 
 
Cu privire la aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea ascensoarelor. 
 
 În temeiul cu art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, art.3, art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, cap.II p.5 lit.f), cap.III p.7 
lit.a) din Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.191 din 19.02.2002 „Despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi 
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora 
de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa”, în scopul aducerii taxelor în 
conformitate cu cheltuielile reale pentru deservirea tehnică a ascensoarelor”, 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 aprobă tariful pentru utilizarea ascensoarelor, ce sunt gestionate de către 
Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, în mărime de 14,15 lei lunar 
pentru o persoană, începînd cu 01.10.2015 – pînă  la 31.12.2015. 

2. Se obligă administratorul Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă 
Cahul, dl Arnaut Iurie: 

- să aducă la cunoştinţă tariful nou aprobat tuturor beneficiarilor în timp de o săptămînă; 
- să prezinte calculele privind rezultatele activităţii şi analiza economico-financiară pe 

sectorul de deservire a ascensoarelor pînă la finele anului 2015. 
3. Executarea deciziei date se pune în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale 

Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, dl Arnaut Iurie. 
 4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi 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 
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