
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                  nr.3/21(17/21)-XXV 
  
Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor 
de renovare a reţelelor electrice subterane pe 
teritoriul oraşului 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”, 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 demersul  ÎCS 
„RED UNION FENOSA” SA cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a 
reţelelor electrice subterane pe teritoriul oraşului Cahul, în baza avizului şedinţei comune a 
comisiei funciare şi Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.2 din 29.03.2017), luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E : 

 
1. Se permite ÎCS „RED UNION FENOSA” SA (manager distribuţii sectorul Sud – 

S.Brodeţcaia), sediul: mun.Chişinău, str.A.Doga, 4, proiectarea şi executarea lucrărilor de 
renovare a reţelelor electrice subterane pe teritoriul oraşului Cahul, pe următoarele adrese:  

1) str.C.Negruzzi – 10 kV Cahul, PDC-240 F-15 LC-10 kV PT86-PT20 cu lungimea 0,4 
km; 

2) str.Tîrgul Vechi – 10 kV Cahul, LEC-10kV F-21 PDC240 sector LEC-10kV PDC240  
de la PDC240–PD- 2/F4 cu lungimea 3,2 km;   

3) str.Garoafelor – 0,4 kV Cahul, PT-16/19 spre blocul locativ pe str.Garoafelor, 21, cu 
lungimea 0,15 km;  

4) str.V.Stroescu – 0,4 kV Cahul, PT-30/4 spre blocul locativ pe str.V.Stroescu, 41, cu 
lungimea 0,2 km; 

5) str.V.Stroescu – 0,4 kV Cahul, PT-30/13 spre blocul locativ pe str.V.Stroescu, 43, cu 
lungimea 0,15 km;  

6) str.C.Negruzzi – 0,4 kV Cahul, PT-87/2 spre blocul locativ pe str.C.Negruzzi, 135, cu 
lungimea 0,3 km. 
 2. Se obligă ÎCS „RED UNION FENOSA” SA: 

- să coordoneze proiectarea şi executarea lucrărilor de renovare a reţelelor electrice 
subterane pe teritoriul oraşului Cahul cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul reglementării 
regimului funciar şi cadastru, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, „SA „Moldtelecom” (SEI 
Cahul), Grupul de salubrizare şi amenajarea a teritoriului, Serviciul Accidente Rutiere şi 
Supraveghere Transport Cahul; 

- să restabilească spaţiile verzi, căile de acces carosabil şi pietonal deteriorate în procesul 
executării lucrărilor de renovare a reţelelor electrice, în baza contractului încheiat cu 
întreprinderea licenţiată în domeniu; 

- să execute traversarea căilor de acces carosabil şi pietonal asfaltate doar prin metoda 
„închisă”.    



3. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef 
al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica, şi şeful grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului 
al Primăriei oraşului Cahul, dl Raru Vasile. 

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        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

