
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 23 februarie 2017                                                      nr.1/11(15/11)-XXV 
 
Cu privire la demolarea edificiului din s.Cotihana. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.a), lit. g) 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”, conform actului de constatare a stării tehnice a bunului imobil 
(fosta poştă din s.Cotihana), datorită gradului înalt de uzură, luînd în consideraţie avizul comisiilor de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul,  

 
D E C I D E : 

 
  1. Se autorizează Primăria oraşului Cahul să demoleze clădirea fostului oficiu al poştei din 
s.Cotihana, amplasată pe terenul cu numărul cadastral 1719101.288. 

2. Lucrările de demolare a clădirii vor fi executate de către grupa gestionară a Primăriei oraşului 
Cahul (şef – dna Onos Raisa) şi grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului a Primăriei oraşului 
Cahul (şef – dl Raru Vasile) în termen de 3 (trei) luni. 

3. Contabilitatea Primăriei oraşului Cahul (contabil-şef – dna Baragan Olesea) va lua la evidenţă 
materialele utile obţinute în urma demolării obiectului.  

4. Se constituie comisia pentru constatarea materialelor utile rămase în urma demolării clădirii 
fostului oficiu al poştei din s.Cotihana, în următoarea componenţă:  

 

 

5. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează specialistul Primăriei oraşului 
Cahul în gestionarea activelor publice, dna Ajder Olga şi arhitectul-şef al oraşului Cahul, dna Arsenii 
Rodica. 

6. 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        Vasile VANŢEVICI 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                               Larisa NISTIRENCO   

Preşedintele comisiei: 
Romaniuc Tatiana   - viceprimarul oraşului Cahul; 

Membrii comisiei: 
Arsenii Rodica - arhitect şef al oraşului Cahul; 
Baragan Olesea - contabil-şef al Primăriei oraşului Cahul 
Doneva Lidia - contabil superior al contabilităţii Primăriei oraşului Cahul; 
Onos Raisa - şefa grupei gestionare a Primăriei oraşului Cahul; 
Raru Vasile - şeful grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului a Primăriei oraşului 

Cahul; 
Ajder Olga - specialistul Primăriei oraşului Cahul în gestionarea activelor publice; 
Vanţevici Vasile - consilier orăşenesc; 
Jeliuc Alexandr - consilier orăşenesc. 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                               Larisa NISTIRENCO

