
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                                                nr.5/30(10/30)-XXV 
 
Cu privire la autorizarea instalării monumentelor. 
 
 În temeiul 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”, art.14 alin.(2) lit.a) din Legea R.Moldova nr.192 din 30.09.2011 „Privind 
monumentele de for public”, art.3 din Legea R.Moldova nr.835 din 17.05.1996 „Privind principiile 
urbanismului şi amenajarea teritoriului”, examinînd demersurile Uniunii Veteranilor Războiului din 
Afganistan şi a Asociaţiei Evreilor din Moldova – Foşti Deţinuţi ai Nazismului şi a Centrului Evreiesc de 
binefacere „HĂSĂD IEGUDA”, interpelarea consilierului orăşenesc,  dl Vanţevici Vasile, întru eternizarea 
memoriei jertfelor Holocaustului din oraşul şi raionul Cahul, cît şi educarea tinerei generaţii în spiritul 
patriotismului prin cunoaşterea şi perpetuarea adevărului istoric, luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se permite Asociaţiei Evreilor din Moldova – Foşti Deţinuţi ai Nazismului (preşedinte 
M.Gordin): sediul: mun.Chişinău, str.Diordiţa, 5, of.305, instalarea, pe cont propriu, a monumentului jertfelor 
Holocaustului în scuarul din preajma blocului locativ nr.37 de pe str.Ştefan cel Mare − pe locul fostului 
ghetou, care a existat în or.Cahul în perioada celui de-al doilea război mondial.    

2. Se permite Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan (preşedinte – dl P.Moraru): sediul: 
or.Cahul, str.Ovidiu, 4, instalarea, pe cont propriu, a monumentului în memoria ostaşilor căzuţi la datorie în 
Afganistan în anii 1979-1989, locuitori ai oraşului şi raionului Cahul, pe teren public din scuarul situat pe 
bd.Victoriei, în preajma edificiului Biroului de Avocaţi. 

3. Asociaţia Evreilor din Moldova – Foşti Deţinuţi ai Nazismului (preşedinte M.Gordin) şi 
Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan (preşedinte – dl P.Moraru): 
 - să coordoneze , instalarea monumentelor cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul reglementării 
regimului funciar şi cadastru, Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, SA Red Union 
Fenosa, SA „Moldtelecom” Cahul (Secţia  exploatare şi instalări);   
 - să prezinte schiţa de proiect şi planul general de amplasare a obiectului pentru coordonarea 
prealabilă; 
 - să amenajeze scuarul din preajma monumentului cu instalarea băncilor şi a felinarelor de iluminare; 
 - să prevadă în proiect amenajarea spaţiilor verzi, pavarea căilor de acces pietonal pe terenul public 
adiacent obiectului; 

- să asigure finanţarea elaborării proiectului şi executării lucrărilor de instalare a monumentului şi 
amenajarea teritoriului aferent. 

4. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al oraşului 
Cahul, dna Arsenii Rodica. 

5. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 
Nicolae, şi 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 Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Alexandr JELIUC 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                          Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                          Larisa NISTIRENCO

