
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 27 decembrie 2016                                                            nr.9/27(14/27)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice 
Generale ale  oraşului  Cahul şi satului Cotihana.  
 
 În temeiul art.4 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f), lit.o) şi lit.z1) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.2 din Legea R.Moldova nr.239 
din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”, Legii R.Moldova nr.835 din 
17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la modul de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice 
generale ale localităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova 
nr.626 din 18.09.1992, Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.1362 din 07.12.2001 „Cu privire la 
asigurarea localităţilor Republicii Moldova cu documentaţie de urbanism şi amenajarea 
teritoriului”, în baza altor acte normative şi legislative, întru executarea deciziilor Consiliului 
orăşenesc Cahul nr.2/5(52/5)-XXIII din 10.02.2011 „Cu privire la majorarea bugetului oraşului 
Cahul pentru anul 2011” şi nr.3/26(31/26)-XXIV din 21.05.2014 „Cu privire la elaborarea 
Planului Urbanistic General al satului Cotihana – microraion în componenţa Primăriei oraşului 
Cahul”, avînd în vedere avizele ministerelor şi departamentelor vizate, Serviciului de Stat pentru 
verificare şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor şi Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.4 
din 14.09.2016), concluziile dezbaterilor publice din 16.11.2016, luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă documentaţia de urbanism, elaborată de către Institutul Naţional de Cercetări 
şi Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii, cu funcţii teritoriale 
„URBANPROIECT”:  

- Planul Urbanistic General al oraşului Cahul (obiect nr.15535) – anexa nr.1; 
- Planul Urbanistic General al satului Cotihana, Cahul (obiect nr.15715) – anexa nr.2.   

2. Responsabil de respectarea cerinţelor şi restricţiilor prevăzute în documentaţia de 
urbanism aprobată se desemnează arhitectul-şef al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica. 

3. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va publica 
pe pagina web decizia privind aprobarea PUG-urilor al oraşului Cahul şi al satului Cotihana 
pentru informarea publicului cu documentaţia de proiect, memoriu general şi Regulamentele 
locale de urbanism ale oraşului Cahul şi satului Cotihana. 

4. 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        Petru BURLACU 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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