
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 12 aprilie 2017                                                                  nr.3/26(17/26)-XXV 
 
Cu privire la autorizarea funcţionării teraselor 
sezoniere pe terenurile private.  
 
 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”, examinînd demersurile întreprinderilor, 
în conformitate cu hotărîrea comisiei pentru autorizarea dreptului de comercializare şi activitatea 
în sfera alimentaţiei publice (proces-verbal nr.5 din 28.03.2017), luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se autorizează SC „ALONZO” SRL (administrator – A.Ivanov), sediul: or.Cahul, 
pr.Republicii, 35, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 45,0 m2 de pe 
lîngă magazin alimentar „Catarsis”, pe teren privat cu numărul cadastral 1701122.112, amplasat 
pe adresa: or.Cahul, pr.Republicii, 35, cu regim de lucru 8.00-22.00. 

2. Se autorizează SRL „AZALTEND” (administrator – S.Andreev), sediul: or.Cahul, 
str.A.Mateevici, 21, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 145,0 m2 de 
pe lîngă cafeneaua „Acvarium”, situată pe teren privat cu numărul cadastral 1701701114.149 pe 
str.A.Mateevici, 21, şi pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.148 pe str.A.Mateevici, 
27/1, arendat de la SRL „VESTITO” (administrator – S.Andreev), cu regim de lucru 8.00-24.00. 

3. Se autorizează ÎI „COROBER VEACESLAV” (administrator – V.Corober), sediul: 
or.Cahul, str.C.Negruzzi, 137/51, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 
90,0 m2 de pe lîngă cafeneaua „Nostalgie”, pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.266 pe 
pr.Republicii, 20/18, arendat de la FPC „Ornament-Mixt” SRL (administrator – S.Corober) cu 
regim de lucru 8.00-23.00. 

4. Se autorizează SRL „DVD CONTINENTAL” (administrator – V.Gherţa), adresa 
juridică: r-l Cahul, s.Zîrneşti, (sediul: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 42/32), funcţionarea terasei 
sezoniere (mai-octombrie) сu suprafaţa de 30,0m2, vis-a-vis „Pizzerie”, situat pe teren privat cu 
numărul cadastral 1701113.460 pe str.Ştefan cel Mare, 44, arendat de la SC „TRANSVEMIRS” 
SRL (director – V.Miron), cu regim de lucru 8.00-22.00. 

5. Se autorizează SA „CĂSUŢA NOASTRĂ” (administrator – A.Chircu-Lavric), sediul: 
or.Cahul, str.A.Mateevici, 8, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 80,0 
m2 de pe lîngă magazin alimentar „Confort”, pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.191, 
amplasat pe adresa: or.Cahul, str.A.Mateevici, 8-b, cu regim de lucru 8.00-23.00. 

6. Se autorizează SA „DC-ŞURA”  (administrator – D.Boceva), sediul: or.Cahul, 
str.V.Alecsandri, 75, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 33,7 m2 de 
pe lîngă cafenea-bar „DC-ŞURA”, pe teren privat cu numărul cadastral 1701110.012, amplasat 
pe adresa: or.Cahul, str. str.V.Alecsandri, 75, cu regim de lucru 8.00-22.00. 

7. Se autorizează ÎI „PROMETEU-ŞAROVA” (administrator – L.Şarova), sediul: 
or.Cahul, bd.Victoriei, 2-g/4, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) сu suprafaţa de 60,0 
m2, aferent cafenelei „Prometeu”, situat pe teren privat cu numărul cadastral 1701115.040 pe 
str.F.Seliviorstov, 9-u, arendat de la SRL „NAIADA” (administrator – T.Condorachi) şi SRL 
„PRILEJ” (administrator – G.Condorachi), cu regim de lucru 9.00-24.00. 



8. Se autorizează SRL „ELIT-VADIMAX” (administrator – V.Scurtu), sediul: or.Cahul, 
pr.Republicii, 24-b, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 60,0 m2 de pe 
lîngă bar, pe teren privat cu numărul cadastral 1701109.245, amplasat pe adresa: or.Cahul, 
str.V.Stroescu, 2-a, cu regim de lucru 8.00-23.00. 

9. Se autorizează SRL „SÎRBU GRUP” (administrator – N.Sîrbu), sediul: 
mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu, nr.22, bl.2, ap.9, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) 
сu suprafaţa de 207 m2, aferent pizzeriei „Don Umberto”, situat pe teren privat cu numărul 
cadastral 1701114.137 pe str.Ştefan cel Mare, 20-b, arendat de la SRL „PROGRES-IMMO”” 
(administrator – V.Andreev), cu regim de lucru 9.00-24.00. 

10. Se autorizează SRL „TVINIST-PRIM” (administrator – I.Cuiumji), sediul: 
or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 19, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 
32,0 m2 de pe lîngă cafenea-bar „Imperial”, pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.605, 
amplasat pe adresa: or.Cahul, str.Ştefan cel Mare, 19, cu regim de lucru 8.00-22.00. 

11. Agenţii economici sus nominalizaţi:        
 - să coordoneze amenajarea teraselor sezoniere cu: arhitectul-şef al oraşului, serviciul 
reglementării regimului funciar şi cadastru, Direcţia Situaţii Excepţionale, Agenţia Ecologică, 
ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele electrice, SA „Moldtelecom” (SEI Cahul), 
ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul;   
 - să prezinte schiţa de proiect de amplasare a terasei sezoniere pentru coordonarea 
prealabilă;  

- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
  - să prevadă în proiect amenajarea spaţiilor verzi, pavarea căilor de acces carosabil şi 
pietonal pe terenul public adiacent obiectului; 
 - să asigure obligatoriu accesul liber la blocul sanitar din incinta locaţiei de alimentaţie 
publică clienţilor deserviţi la terasele sezoniere;  
 - să utilizeze fonul muzical cu sunet redus;  
 - să respecte ordinea publică. 

12. Responsabili de executarea monitorizării prezentei decizii se desemnează arhitectul-
şef al oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica, şi specialistul Primăriei oraşului Cahul în comerţ, 
alimentaţie publică şi prestări servicii, dra Bancila Alisa. 

13. 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 


