
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 
D E C I Z I E 

 

din 18 iulie 2016                                                             nr.5/27(10/27)-XXV 
  
Cu privire la dispozitivele publicitare. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.1227-XIII din 27.06.1997 
„Cu privire la publicitate”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţie”, examinînd demersurile întreprinderilor privind autorizarea, 
instalarea şi demontarea dispozitivelor de publicitate şi actele prezentate, conform hotărîrii 
Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.2 din 30.05.2016), luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se permite SRL „KUZ WOOL” (administratori – dl Bulgok Arif şi dna Trofin 
Alexandrina), c/f 1016603000261, sediul: or.Cahul str.M.Viteazul, 4-c, instalarea unui dispozitiv 
publicitar unilateral cu dimensiunile 2,0m x 1,5m, în apropierea sediului firmei, pe termenul 
stipulat în contractul de arendă a spaţiului comercial,. 

2. Se permite SRL „TAPET-ROOM” (administrator – dl V.Canicovschi), c/f 
1014603000382, sediul: or.Cahul, str.Libertăţii, nr.47-a, instalarea unui dispozitiv publicitar 
trilateral cu dimensiunile 2,0m x 0,7m în apropierea sediului magazinului, amplasat pe adresa: 
or.Cahul, str.31 August, 13/3.  

3. Se permite ÎM „ELODI-FARM” SRL” (administrator – I.Cebotari), c/f 
1007600005582, sediul: mun.Chişinău, str.Calea Orheiului, 111/8, instalarea unui dispozitiv 
publicitar dublu cu dimensiunile 2,80m x 1,10m în apropierea sediului farmaciei, amplasat pe 
adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 29-b.  

4. Întreprinderile sus nominalizate: 
- să coordoneze instalarea şi demontarea dispozitivelor publicitare cu: arhitectul-şef al 

oraşului, Inspectoratul Fiscal, SA Red Union Fenosa, Poliţia Rutieră şi grupul de salubrizare şi 
amenajare a teritoriului a Primăriei oraşului Cahul; 

- să marcheze dispozitivele publicitare instalate cu denumirea întreprinderii, telefoanele 
de contact şi număr de inventariere; 

- să amenajeze terenurile aferente dispozitivelor publicitare; 
- să respecte prevederile legislaţiei lingvistice; 
- să acorde spaţiu publicitar la solicitarea administraţiei publice locale; 
- lucrările de instalare a dispozitivelor publicitare să fie executate în timp de şase luni 

după adoptarea deciziei Consiliului orăşenesc Cahul.     
5. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef 

al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica. 
6. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 

dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Alexandr JELIUC 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

