
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 29 septembrie 2016                                                            nr.7/15(12/15)-XXV 
  
Cu privire la elaborarea documentației de proiect 
pentru construcția rețelelor de distribuire a energiei 
electrice pentru conectarea caselor individuale de 
locuit din s.Cotihana. 
 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.d) 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”, Legii R.Moldova nr.124-XVIII din 
23.12.2009 „Cu privire la energia electrică”, în conformitate cu Regulamentul cu privire la 
extinderea reţelelor electrice de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.439 din  23.11.2011, examinînd cererea unui 
grup de locuitori din s.Cotihana, str.Păcii, 31-50, cu privire la perfectarea documentației de 
proiect pentru construcția rețelelor de distribuire a energiei electrice, conform hotărîrii 
Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.4 din 14.09.2016), luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se autorizează Primăria orașului Cahul elaborarea documentației de proiect pentru 

construcția rețelelor de distribuire a energiei electrice pentru conectarea caselor individuale de 
locuit din s.Cotihana, str.Păcii, nr.31-50.  
 2. Primăria orașului Cahul: 

- va coordona traseul rețelelor de distribuire a energiei electrice pentru conectarea caselor 
individuale de locuit din s.Cotihana, str.Păcii, nr.31-50, cu: SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, 
„SA „Moldtelecom” (SEI Cahul), Serviciul Accidente Rutiere şi Supraveghere Transport Cahul; 

- va identifica surse financiare necesare pentru elaborarea documentației de proiect; 
- va remite SA RED UNION FENOSA documentația de proiect pentru includerea în 

planul de executare a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice pe teritoriul s.Cotihana a 
or.Cahul.  

3. Responsabili de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează primarul 
oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, specialistul Primăriei orașului Cahul în domeniul economic, 
dna Culeva Natalia, arhitectul-şef al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica. 

4. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama 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        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


