
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 23 februarie 2017                                                            nr.1/21(15/21)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism 
„Plan urbanistic de detaliu în vederea schimbării 
destinaţiei terenului agricol proprietate privată 
pentru construcţia spaţiului locativ”.  
       
 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”, art.39, art.71 din Codul Funciar aprobat prin 
Legea R.Moldova nr.828-XII din 25.12.1991 (cu modificările ulterioare), Legii R.Moldova 
nr.835 din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, examinînd 
cererile cetăţenilor cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism şi schimbarea destinaţiei 
terenului agricol proprietate privată (lot de pe lîngă casă) pentru construcţia spaţiului locativ, 
întru implementarea cerinţelor Planului Urbanistic General al oraşului Cahul aprobat, conform 
hotărîrii Consiliului urbanistic (proces-verbal nr.4 din 14.09.2016), luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan urbanistic de detaliu în vederea schimbării 
destinaţiei terenului agricol proprietate privată (lot de pe lîngă casă) a unui grup de cetăţeni în 
teren pentru construcţia spaţiului locativ, situat în or.Cahul, str.A.Mateevici” (obiect 
nr.002/03.15 CH-PUD), coordonată de INCP „URBANPROIECT”, cu acordarea denumirilor 
străzilor noi în cartierul nou-format. 

 2. Responsabil  de monitorizarea executării prezentei decizii şi de respectarea cerinţelor şi 
restricţiilor prevăzute în documentaţia de urbanism aprobată se desemnează arhitectul-şef al 
oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica, şi specialistul Primăriei oraşului Cahul în reglementarea 
regimului funciar şi cadastru urban, dna Sîrbu Tamara. 

3. 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 


