
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 24 martie 2016                                                                        nr.1/8(6/8)-XXV 
 
Cu privire la elaborarea fundamentării urbanistice şi a 
schiţelor de proiect pentru amenajarea Parcului 
Veteranilor din or.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) şi lit.v) 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”, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se anunţă concurs la elaborarea fundamentării urbanistice şi a schiţelor de proiect pentru 
amenajarea Parcului Veteranilor din or.Cahul, cu prezentarea lucrărilor pînă la data de 01.06.2016, 
solicitîndu-se asistenţa instituţiilor specializate. 

2. Se formează grupul de coordonare şi selectare a schiţei de proiect de amenajare a Parcului 
Veteranilor din oraşul Cahul în următoarea componenţă: 
           Preşedinte: 
Dandiş Nicolae - primar al oraşului Cahul; 
           Membri: 
Arsenii Rodica - arhitect-şef al oraşului; 
Tonu Andrian - arhitect-adjunct; 
Sîrbu Tamara - specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru); 
Radu Svetlana - specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri); 
Culeva Natalia - specialistul Primăriei oraşului Cahul (serviciul economic); 
Raru Vasile - şeful-interimar al grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului al 

Primăriei oraşului Cahul; 
Boghean Gheorghe - directorul ÎS „Silva-Sud” Cahul; 
Cuzmin Serghei - consilier orăşenesc; 
Tabuncic Gheorghe - consilier orăşenesc; 
Stoiciu Ivan - consilier orăşenesc. 

 

3. Se permite Primăriei oraşului Cahul, sediul: or.Cahul, Piaţa Independenţei, 6, iniţierea 
proiectării Parcului Veteranilor din or.Cahul – teren public cu numărul cadastral 1701121.112, suprafaţa 
12,0872 ha, cu elaborarea proiectului dendrologic (pregătirea terenului, plantarea arborilor), de amplasare 
a terenurilor de odihnă, sport şi joacă pentru copii, de instalare a mobilierului urban şi a reţelei de 
iluminare, de executare a lucrărilor de pavare cu organizarea căilor de acces pentru persoane cu 
dizabilităţi, în baza schiţei de proiect selectate, cu ulterioara aprobare în şedinţa Consiliului orăşenesc 
Cahul. 

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

5. Controlul asupra executării 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 şi dna Rîbacova Maria). 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


