
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 24 martie 2016                                                                                   nr.1/26(6/26)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016. 
 
 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.p) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, luînd în consideraţie avizul comisiilor 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 
 1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 (se 
anexează). 
 2. Primăria oraşului Cahul, de comun cu serviciile din subordine, va întreprinde măsurile 
necesare pentru organizarea acţiunilor în conformitate cu programul aprobat. 

3. Responsabil pentru monitorizarea şi prezentarea informaţiei privind executarea 
prezentei decizii se desemnează secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna 
Nistirenco Larisa. 

4. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc 
Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, dna Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.1/26(6/26)-XXV din 24.03.2016 
 
 
 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE  
a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2016 

 
Nr. 
d/o Conţinutul acţiunilor Termenul 

executării Responsabili 

I. Chestiuni preconizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului orăşenesc Cahul 
1.  Cu privire la activitatea Primăriei oraşului 

Cahul şi subdiviziunilor subordonate Primăriei 
în anul 2015  

trimestrul  
I 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul 
(L.Nistirenco), specialiştii Primăriei oraşului Cahul  

2.  Cu privire la executarea deciziilor Consiliului 
orăşenesc Cahul adoptate în anul 2015, 
semestrul II 

trimestrul  
I 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul 
(L.Nistirenco) 
specialiştii Primăriei oraşului Cahul  

3.  Cu privire la executarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2015 

trimestrul  
I 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
economic (N.Culeva), contabilul-şef (O.Baragan) 

4.  Cu privire la acordarea scutirilor de plată pentru 
alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea 
în şcolile de artă din or.Cahul în anul 2016 

trimestrul  
I 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul (domeniul tineret 
şi sport)  (L.Nistirenco) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
economic (N.Culeva) 

5.  Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie nr.1 
al IP Cahul anul 2015 

trimestrul  
I 

 viceprimarul oraşului Cahul  (T.Romaniuc) 
Şeful  Sectorului de Poliţie nr.1 al IP Cahul 
(N.Tomoianu) 

6.  Cu privire la activitatea ÎM „Gospodăria 
Comunal-Locativă” Cahul în anul 2015 

trimestrul  
II 

primarul oraşului Cahul  (N.Dandiş) 
administratorul ÎM GCL Cahul (Iu.Arnaut) 

7.  Cu privire la activitatea ÎM „Apă-Canal” Cahul 
în anul 2015 

trimestrul  
II 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
administratorul-interimar al ÎM „Apă-Canal” Cahul 
(Gh.Gheţivu) 

8.  Cu privire la activitatea ÎM Centrul Sănătăţii 
Femeii „Virginia” Cahul în anul 2015 

trimestrul  
II 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
directorul CSF „Virginia” Cahul (M.Dunas) 

9.  Cu privire la activitatea ÎM „Piaţa Centrală” 
Cahul în anul 2015 

trimestrul  
II 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
administratorul ÎM „Piaţa Centrală” Cahul (Gh.Arnaut) 

10.  Cu privire la activitatea ÎM „Construcţie-
Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiului Locativ” 
Cahul în anul 2015 

trimestrul  
II 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
administratorul ÎM CRDSL Cahul (M.Nucă) 

11.  Cu privire la activitatea ÎM „Biroul de 
proiectare pe lîngă arhitectul oraşului” în anul 
2015 

trimestrul  
II 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
administratorul ÎM „Biroul de proiectare pe lîngă 
arhitectul oraşului” (I.Arsenii) 

12.  Cu privire la executarea deciziilor Consiliului 
orăşenesc Cahul adoptate în anul 2016 

semestrial  primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul 
(L.Nistirenco), specialiştii Primăriei oraşului Cahul  

13.  Cu privire la rectificarea bugetului oraşului 
Cahul  

după 
necesitate 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul economic) (N.Culeva) 

14.  Cu privire la casarea mijloacelor fixe după 
necesitate 

contabilul-şef (O.Baragan) 
conducătorii subdiviziunilor Primăriei şi 
întreprinderilor municipale  

15.  Cu privire la utilizarea fondului de rezervă după 
necesitate 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul economic) (N.Culeva) 

16.  Cu privire la aprobarea regimului de lucru al 
agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul 

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul comerţ şi alimentaţie publică) 

17.  Cu privire la proiectarea şi construcţia 
obiectelor şi extinderea reţelei de iluminare 
stradală în oraşul Cahul 

după 
necesitate 

arhitect-şef al oraşului (R.Arsenii) 
şeful grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului 
(G.Chiţaniuc) serviciul economic (N.Culeva) 



Nr. 
d/o Conţinutul acţiunilor Termenul 

executării Responsabili 

18.  Cu privire la efectuarea schimbului de destinaţie 
a diverselor obiecte 

după 
necesitate 

arhitect-şef al oraşului (R.Arsenii) 

19.  Cu privire la proiectarea, construcţia şi 
reconstrucţia  diverselor obiecte 

după 
necesitate 

arhitect-şef al oraşului (R.Arsenii) 

20.  Cu privire la dispozitivele publicitare după 
necesitate 

arhitect-şef al oraşului (R.Arsenii) 

21.  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului 
aferent obiectelor private 

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul funciar şi cadastru)  (T.Sîrbu) 

22.  Cu privire la vînzare-cumpărarea surplusurilor 
de teren 

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul funciar şi cadastru)  (T.Sîrbu) 

23.  Cu privire la transmiterea în proprietate privată 
a lotului de pe lîngă casă 

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul funciar şi cadastru)  (T.Sîrbu) 

24.  Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru 
vînzarea-cumpărarea şi darea în arendă/ 
locaţiune a terenurilor din intravilanul localităţii  

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul funciar şi cadastru)  (T.Sîrbu) 

25.  Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru 
vînzarea-cumpărarea şi darea în arendă/ 
locaţiune a spaţiilor  

după 
necesitate 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(în gestionarea activelor publice)  (O.Rusu) 

26.  Cu privire la repartizarea încăperilor/spaţiului 
locativ 

după 
necesitate 

juristul Primăriei oraşului Cahul (Şt.Mîndru) 

27.  Cu privire la anularea statutului de serviciu după 
necesitate 

juristul Primăriei oraşului Cahul (Şt.Mîndru) 

28.  Cu privire la executarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru 6 luni şi pentru 9 luni ale anului 
2016 

iulie  
octombrie 

primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul 
economic (N.Culeva), contabilul-şef (O.Baragan) 

29.  Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc 
Cahul pentru anul 2017 

trimestrul IV primarul oraşului Cahul (N.Dandiş)  
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul economic) (N.Culeva) 
contabilul-şef (O.Baragan) 

30.  Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
anul 2017 

trimestrul IV primarul oraşului Cahul (N.Dandiş) 
viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul 
(L.Nistirenco) 
specialiştii Primăriei oraşului Cahul 

II. Acţiuni culturale 
1.  Ziua Naţională a Culturii (Eminesciana) 15.01 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 

specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 

2.  Activităţi de comemorare a poetului 
Grigore Vieru 

14.02 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

3.  Comemorarea ostaşilor căzuţi în Afganistan 15.02 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

4.  Festivalul Naţional de Muzică „Mărţişorul” 
– 2016 
 

Ziua Internaţională a Femeii 

01-10.03 
 

 
08.03 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

5.  Comemorarea combatanţilor căzuţi în 
conflictul armat pentru apărarea integrităţii 
Republicii Moldova 

02.03 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

6.  „Масленица»  martie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul CCC „Mioriţa” (T.Ravenco) 

7.  Festivalul-concurs de poezie „Poezie-n vers 
de dor” 

21.03 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
profesoară a liceului teoretic „Ioan Vodă” (A.Hanganu) 



Nr. 
d/o Conţinutul acţiunilor Termenul 

executării Responsabili 

8.  Acţiuni culturale şi de caritate, dedicate 
Sărbătorilor Pascale 

aprilie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 
Direcţia Învăţămînt Cahul, ONG 

9.  Festivalul-concurs „Cîntecele Credinţei, 
Speranţei şi Iubirii «Victoria-71»” 

aprilie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

10.  Comemorarea victimelor catastrofei de la 
Cernobîl 

26.04 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

11.  Ziua Europei 08.05 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

12.  Ziua Victoriei 09.05 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 
directorul Centrului de cultură şi odihnă (D.Rittingher) 

13.  Ziua Internaţională a Familiei 15.05 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 
SA „Modernus” 

14.  Ziua  Internaţională a Copilului 01.06 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

15.  Ziua comemorării victimelor fascismului  22.06 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Centrului de cultură şi odihnă (D.Rittingher) 

16.  Ziua localităţii  
(prima atestare documentară) 

02.07 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

17.  Hramul Bisericii Sfîntului Panteleimon 09.08 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu)  

18.  Operaţia „Iaşi-Chişinău” 24.08 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Centrului de cultură şi odihnă (D.Rittingher) 

19.  Ziua Independenţei Republicii Moldova 27.08 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

20.  Sărbătoarea Naţională „Limba noastră” 31.08 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

21.  Festivalul de muzică retro 01.09 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

22.  Festivalul minorităţilor naţionale „Tradiţii 
şi obiceiuri” 

19.09 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

23.  Hramul Bisericii „Acoperămîntul Maicii 
Domnului” 

14.10 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 

24.  Festivalul-concurs al tinerelor talente noiembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  



Nr. 
d/o Conţinutul acţiunilor Termenul 

executării Responsabili 

„Steluţe cahulene” (serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

25.  Ziua Naţională a Tineretului 
 

noiembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco), ONG 

26.  Hramul localităţii: or.Cahul, s.Cotihana 21.11 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 
directorul Casei de Cultură din s.Cotihana (I.Constantiniuc) 

27.  Ziua oraşului 18.12 viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

28.  Suita sărbătorilor de iarnă „Luminiţe de 
Crăciun” 

24.12.2016-
14.01.2017 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 
directorul Casei de Cultură din s.Cotihana 
(I.Constantiniuc), ONG 

29.  Organizarea horelor tradiţionale în decursul 
anului 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(serviciul de comunicare şi relaţii publice) (E.Roşanu) 
directorul Palatului Culturii din or.Cahul (R.Panaşescu) 

III. Acţiuni sportive 
1.  Turneu la fotbal „Cupa primarului oraşului 

Cahul” 
ianuarie-
februarie 

viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
( domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
Asociaţia raională de fotbal Cahul (V.Poroşenco) 

2.  Turneul Internaţional  la box februarie  viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.2 (A.Ţînţîruc) 

3.  Turneu Republican la lupta greco-romană, 
consacrat Mişcării Olimpice 

aprilie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.2 (A.Ţînţîruc) 

4.  Campionat orăşenesc la baschet  „Cupa 
Victoriei” 

aprilie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.1 (V.Papana) 

5.  Acţiuni dedicate Zilei Sportivului  mai viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.1 (V.Papana) 
profesorul gimnaziului „M.Kogălniceanu” (N.Capraru) 

6.  Campionat orăşenesc la fotbal în memoria 
Eroului Uniunii Sovietice F.Seliviorstov 

septembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.2 (A.Ţînţîruc) 

7.  Acţiuni în cadrul iniţiativei Uniunii Europene 
„În oraş fără automobilul meu”, 
 

septembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.1(V.Papana) 

8.  Campionat orăşenesc la volei „Cupa 
Tineretului” 

noiembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.1(V.Papana) 

9.  Competiţii sportive dedicate Hramului oraşului 
Cahul 

noiembrie viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(domeniul tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorii şcolilor sportive nr.1 (V.Panana)  
şi nr.2 (A.Ţînţîruc) 



Nr. 
d/o Conţinutul acţiunilor Termenul 

executării Responsabili 

10.  Campionate la şah şi joc de dame semestrial viceprimarul oraşului Cahul (T.Romaniuc) 
specialistul Primăriei oraşului Cahul  
(tineret şi sport) (L.Nistirenco) 
directorul şcolii sportive nr.1(V.Papana) 
conducătorul clubului de şah „Debut” (V.Perceclii) 

 
 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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