
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                           nr.3/7(17/7)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea regimului de lucru al 
agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.  
 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul 
interior”, în conformitate cu hotărîrea comisiei pentru autorizarea dreptului de comercializare şi 
activitatea în sfera alimentaţiei publice (procese-verbale nr.04 din 15.03.2017, nr.5 din 
28.03.2017), întru soluţionarea cererilor agenţilor economici cu privire la autorizarea programului 
prelungit de lucru, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 

D E C I D E : 
1. Se aprobă regimul de lucru al agenţilor economici din teritoriul oraşului Cahul, după cum 

urmează: 
Nr. 
d/o Denumirea întreprinderii Adresa de activitate Tipul întreprinderii Regimul de lucru 

1.  SRL „VOINA GRUP” or.Cahul, 
pr.Republicii, 15/6 

bar Zilnic  
9.00-2.00 

2.  ÎI „CARP FERONIA” or.Cahul, 
str.N.Gribov, 26 

bufet Zilnic  
15.00-23.00 

3.  ÎM „TIREX PETROL” SA or.Cahul, 
str.V.Stroescu, 2-a 

staţie PECO 24/24 
magazin 24/24 

4.  ÎI „FLAMINGO-RUSU” or.Cahul, 
pr.Republicii, 17-a/1 

magazin alimentar 24/24 
restaurant zilnic  

10.00-24.00 
(la comandă - 24/24) 

magazin culinar 24/24 
5.  ÎCS „BEMOL RETAIL” SRL or.Cahul, 

şos.Şcheia, 76 
staţie PECO 24/24 
magazin mixt 24/24 

6.  SRL „SCHIF-1” or.Cahul, 
str.M.Eminescu, 43/2 

hotel 24/24 

7.  ÎI „BRATAN-BRIGANTINA” or.Cahul, 
str.I.V.cel Cumplit, 12-g 

cafenea-bar Zilnic  
9.00-2.00 

2. Agenţii economici, care activează cu program prelungit (după ora 22.00), sunt obligaţi să 
instaleze sistem de supraveghere video în preajma spaţiului aferent unităţilor comerciale, în vederea 
respectării şi menţinerii ordinii publice. 

3. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei oraşului 
Cahul în comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, dna Bancila Alisa, şi şeful Sectorului de 
Poliţie nr.1 Cahul, dl Podcaliuc Ivan. 
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi dna 
Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


