
        REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 12 aprilie 2017                                                                        nr.3/32(17/32)-XXV 
 
Cu privire la unele măsuri, ce vizează conformarea 
instituţiilor publice cu rigorile Legii R.Moldova nr.764-XV 
din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială 
a Republicii Moldova” (cu modificările şi completările 
operate prin Legea R.Moldova nr.248 din 03.11.2016). 
 

În temeiul art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.8 Legii  R.Moldova nr.764-XV din 
27.12.2001 “Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova” (cu modificările 
şi completările operate prin Legea R.Moldova nr.248 din 03.11.2016), luînd în consideraţie 
avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul   

              
D E C I D E : 

 
1. Se pune în sarcina primarului oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, în termen de pînă la 

25.04.2017, de a opera modificări în actele de blanchetă şi ştampilele Primăriei oraşului Cahul şi 
Consiliului orăşenesc Cahul, prin înlocuirea sintagmei „oraş” cu „municipiu”. 

2. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor bugetare (grădiniţa de copii nr.1 
„GHIOCEL”,  grădiniţa de copii nr.2 „LICURICI”, grădiniţa de copii nr.4 „ZÎMBETUL”, 
grădiniţa de copii nr.5„КОЛОКОЛЬЧИК”, grădiniţa de copii nr.8 „PRICHINDEL”, grădiniţa 
de copii nr.9 „SCUFIŢA ROŞIE”, grădiniţa de copii nr.14 „SPICUŞOR”, grădiniţa de copii 
„GAROFIŢA” din s.Cotihana, Şcoala de Arte  „M.CIBOTARI”, Şcoala de Arte Plastice, Centrul 
de Creaţie al Copiilor „MIORIŢA”, Şcoala sportivă nr.1, Şcoala sportivă nr.2, Palatul Culturii 
„Nicolae Botgros”, Centrul de cultură şi odihnă, Muzeul Ţinutului Cahul), în termen de pînă la 
25.04.2017, de a opera modificări în actele de blanchetă şi ştampilele instituţiilor, prin înlocuirea 
sintagmei „oraş” cu „municipiu”. 

3. Cheltuielile, ce ţin de conformarea instituţiilor publice cu Legea R.Moldova nr.764-XV 
din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, vor fi 
acoperite în limita alocaţiilor bugetare ale instituţiilor, aprobate pentru anul 2017.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarul oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae şi a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul 
(preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, dna Rîbacova  Maria) 
 

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


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

