
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 25 mai 2017                                                                      nr.4/2(18/2)-XXV 

  

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale 

Gospodăria Comunal-Locativă Cahul în anul 2016. 

 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 p.2 lit.z) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza Statutului Întreprinderii Municipale  

Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.3/8(28/8)-XXII din 06.04.2006 şi înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1003603003307 

la 10.05.2006, examinînd raportul administratorului Întreprinderii Municipale Gospodăria 

Comunal-Locativă Cahul, dl Arnaut Iurie, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 

specialitate, Consiliul municipal Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se ia act de raportul despre activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-

Locativă Cahul în anul 2016 (se anexează). 

 2. Se propune Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul: 

- să execute lucrările de reparaţie a reţelelor de apeduct şi canalizare, reparaţia 

acoperişurilor şi scărilor blocurilor locative, la solicitare cu contribuţia locatarilor (procurarea 

materialelor); 

- să majoreze numărul de contracte privind prestarea serviciilor de evacuare şi utilizare a 

gunoiului cu persoanele fizice şi juridice. 

3. Se solicită Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul să prezinte 

Consiliului municipal Cahul, în termen de 30 zile, un plan de îmbunătăţire a situaţiei economico-

financiare a întreprinderii. 

4. Secretarul-interimar al Consiliului municipal Cahul, dna Nistirenco Larisa, să aducă la 

cunoştinţa publică raportul despre activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-

Locativă Cahul în anul 2016. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi a comisiilor consultative de specialitate a Consiliului municipal 

Cahul:  

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 

atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 

şi protecţia mediului (preşedinte – dl Renţa Sergiu). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Petru BURLACU 
 

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



