
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 17 mai 2016                                                                        nr.4/5(9/5)-XXV 
  
Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale 
“Piaţa Centrală” Cahul în anul 2015. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.z) şi lit.q) din Legea R.Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza Statutului ÎM „Piaţa Centrală” 
Cahul, aprobat prin decizia Consiliului municipal Cahul nr.12/5(48/5)-XXIII din 04.11.2010 şi 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1002603000457 la 08.02.2001, examinînd raportul 
administratorului Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul, dl Arnaut Gheorghe, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
 1. Se ia act de raportul prezentat de administratorul Întreprinderii Municipale „Piaţa 
Centrală” Cahul, dl Arnaut Gheorghe, despre activitatea întreprinderii în anul 2015 (se 
anexează). 
 2. Se propune ÎM „Piaţa Centrală” Cahul să întreprindă măsurile de rigoare pentru 
asigurarea condiţiilor optime de comercializare a mărfurilor pe teritoriul Pieţei Centrale şi a 
filialelor întreprinderii. 

3. Se permite ÎM „Piaţa Centrală” Cahul să utilizeze profitul net obţinut în anul 2015 în 
mărime de 453,4 mii lei pentru construcţia a 108 gherete provizorii pe str.31 August, 13-g. 

4. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, să aducă la 
cunoştinţa publică raportul despre activitatea Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul în 
anul 2015. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor 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); 

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

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


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

