
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 17 mai 2016                                                               nr.4/17(9/17)-XXV 
  
Cu privire la autorizarea instalării plăcilor 
comemorative. 
 
 

În temeiul cu art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(3) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) 
lit.a) din Legea R.Moldova nr.192 din 30.09.2011 „Monumentelor de for public”, examinînd 
propunerea IMSP Spitalul raional Cahul (director – dl Malcov Anatolii), grupului de iniţiativă 
din or.Cahul şi cererea familiei Ghimpu, conform hotărîrii Consiliului urbanistic (proces-verbal 
nr.1 din 30.03.2016),  luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se autorizează instalarea plăcii comemorative medicului chirurg Igor Zagorschii, 

Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul, personalitate relevantă, mentor  al chirurgiei cahulene, pe 
faţada blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Cahul, situat pe str.Ştefan cel Mare, 122, 
or.Cahul, din contul mijloacelor financiare a IMSP Spitalul raional Cahul. 

2. Se autorizează instalarea plăcii comemorative ilustrului savant de talie mondială, 
academician, Eugen Grebenicov, Cetăţean de Onoare al raionului Cahul, pe faţada sediului 
liceului teoretic „Ion Creangă”, situat pe bd.Victoriei, 4, or.Cahul, din contul grupului de 
iniţiativă (S.Nebunu şi A.Mocanu). 

3. Se autorizează instalarea plăcii comemorative Eroului Muncii Socialiste Ghimpu 
Maria, Cetăţean de Onoare al oraşului Cahul, pe faţada casei individuale de locuit de pe adresa: 
or.Cahul, str.Eroilor, 27, din contul bugetului orăşenesc de la dezvoltarea gospodăriei de locuinţe 
şi servicii comunale (grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului). 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc 
Cahul: 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 
şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu); 

- pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi sport, drept, protecţie socială, 
sănătate publică, turism şi culte (preşedinte – dna Maria Rîbacova). 
 

 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

