
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 24 martie 2016                                                                        nr.1/36(6/36)-XXV 
  
Cu privire la introducerea modificărilor şi 
completărilor în deciziile Consiliul orăşenesc Cahul.   
     
 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”, Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.306 din 
30.03.2000 „Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării 
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, examinînd cererile cetăţenilor şi demersurile 
întreprinderilor cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în deciziile Consiliul 
orăşenesc Cahul, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 

 

D E C I D E : 
 

1. Se introduc modificări în p.1 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/14(21/14)-XXIII 
din 21.10.2008 „Cu privire la autorizarea amplasării chioşcurilor comerciale provizorii”, din motivul 
schimbării proprietarului (contract de vînzare-cumpărare): în loc de „… cet.Tataru Ananie …” de 
citit: „… cet.Tataru Marcel …”.    

2. Se introduc modificări şi completări în p.2 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.4/20(32/20)-XXIV din 25.06.2014 „Cu privire la reconstrucţia şi amplasarea pavilioanelor 
comerciale – construcţii provizorii”: sintagma „… din teritoriul cooperativei.” se va citi: „… din 
exteriorul teritoriului cooperativei, cu condiţia păstrării ordinii publice, excluderii parcării de 
lungă durată a transportului pe terenul public aferent obiectului şi coordonării cu Serviciul 
Supraveghere Tehnică şi Accidente Rutiere al Inspectoratului de Poliţie Cahul.  

3. Se introduc modificări în p.3 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/26(35/26)-XXIV 
din 23.10.2014 „Cu privire la proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private”: 
sintagma „… construcţia a două balcoane …” se va citi: „… construcţia a unui balcon …”. 

4. Se introduc modificări şi completări în p.4 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/18-
XXV din 30.09.2015 „Cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sau demolarea diverselor 
obiecte, şi modificarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Cahul”: sintagma „… construcţia 
centrului comercial …” se va citi: „… construcţia centrului de producere şi comerţ (asamblarea 
mobilierului) …” 

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

6. 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        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

