
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: R.Arsenii 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 26 aprilie 2016                                                                    nr.3/19(8/19)-XXV 
 
Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia 
diverselor obiecte.  
 
 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.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţie”, examinînd demersurile întreprinderilor cu privire la proiectarea, 
construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte, 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 permite SRL „LIFESTAR” (director – dl Gh.Tabuncic), sediul: or.Cahul, 
str.A.Lipcan, 132/44, proiectarea și construcția obiectului „Magazin  specializat în vînzarea 
materialelor de construcție” (construcție provizorie, cu durata de existenţa – 10 ani), cu regim de  
înălţime P, pe teren privat cu numărul cadastral 1701111.269, suprafaţa 0,0893 ha, situat pe 
adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare, nr.109-a.  

2. Se permite SRL „CARFACON” (administrator – dl I.Ratcov), sediul: or.Cahul, 
str.A.Puşkin, 6, proiectarea şi construcţia obiectului „Bloc locativ” cu regim de înălţime 
S+P+2E, pe teren privat cu numărul cadastral 1701113.126, suprafaţa de 0,0502 ha, situat pe 
adresa: or.Cahul, str.A.Mateevici,14-a. 

3. Se permite cet.Colțeniuc Petru, domiciliat:  or.Cahul, str.N.Bălcescu, 3/40, proiectarea 
şi construcţia  obiectului „Stație de deservire tehnică a automobilelor cu spălătorie, oficii și 
încăperi comerciale”, cu regim de înălţime P, pe teren privat cu numărul cadastral 1701111.370, 
suprafaţa 0,0573 ha, situat pe adresa: or.Cahul,  str.Ștefan cel Mare, f/nr., cu atribuirea adresei de 
pe str.Plugarilor. 

4. Se permite SRL „SERCOM-TCACENCO” (administrator – dl S.Tcacenco), sediul: 
or.Cahul, str.I.L.Caragiale, 51, proiectarea şi construcţia obiectului „Oficiul firmei cu încăperi 
comerciale”, cu regim de înălţime DS+P+1E, pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.600, 
suprafaţa 0,0103, situat pe adresa: or.Cahul, pr.Republicii, f/nr., cu anularea p.4 al deciziei 
Consiliului orăşenesc Cahul nr.10/18(17/18)-XXIV din 14.12.2012, în legătură cu schimbarea 
deținătorului de teren. 

5. Se permite cet.Popazu Valentin, domiciliat: or.Cahul, str.Frunze, 47/38, modificarea 
documentației de proiect pentru obiectul „Magazin de piese auto, servicii auto și spațiu locativ”, 
cu regim de înălţime P+M, pe teren privat cu numărul cadastral 1701109.347, suprafaţa de 
0,1064 ha, situat pe adresa: or.Cahul, str.V.Stroescu, 2-b, cu construcția etajului de mansardă 
pentru cafenea-bar. 

6. Se permite SRL „TIRTRANS-GRUP” (administrator – dl V.Gheonea), demolarea 
construcțiilor  lit.A, D, V, garaj lit.F, anexelor auxiliare lit.a, v, v1, v2, și punctului de trecere 
lit.C, situate pe adresa: or.Cahul, str.V.Stroescu, 1, în legătură cu uzura lor completă, cu 
autorizarea construcției șoproanelor deschise pentru păstrarea cherestelei tivite (обрезная доска) 
și a materialelor de construcție, cu regim de înălţime P (H=7,4m), pe teren privat cu numărul 
cadastral 1701109.107, suprafaţa 0,6220 ha, în baza raportului de expertiză tehnică. 



7. Se permite Filialei nr.9 Cahul a BC „VICTORIABANK” SA (director – dl 
Gh.Șișianu), sediul:  or.Cahul, str.A.Mateevici, 11-a, reorganizarea intrării separate a localului 
Agenției nr.8 Cahul, cu numărul cadastral 1701113.289.01.046, suprafaţa 48,1m2, amplasat la 
parterul blocului locativ de pe adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare, nr.44. 

8. Se permite ÎI „ZGÎRCIBABĂ EUGEN” (administrator – dna V.Zgîrcibabă), sediul: 
or.Cahul, str.Doinelor, 17/44, proiectarea şi construcţia anexei, cu regim de înălţime P, la încăperea 
nelocativă situată pe 37,24% din terenul cu numărul cadastral 1701114.232, situat pe adresa: 
str.A.Mateevici, nr.10-a/3. 

9. Proprietarii bunurilor imobile sus nominalizate:        
 - să coordoneze proiectarea, construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu: arhitectul-şef al oraşului, 
serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii 
Excepţionale, Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, SA 
„Moldtelecom” (SEI Cahul);   
 - să prezinte schiţa de proiect şi planul general de amplasare a obiectului pentru coordonarea 
prealabilă;  

- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
  - să prevadă în proiect amenajarea spaţiilor verzi, pavarea căilor de acces carosabil şi pietonal 
pe terenul public adiacent obiectului. 

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

11. 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        Sergiu RENŢA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

