
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                        nr.6/19(20/19)-XXV 

  

Cu privire la instalarea plăcii comemorative 

Cetăţeanului de Onoare al oraşului Cahul 

Zeiman Simion. 

 

În temeiul cu art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) şi alin.(3) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) 

lit.a) din Legea R.Moldova nr.192 din 30.09.2011 „Monumentelor de for public”, examinînd 

demersul preşedintelui Asociaţiei Obşteşti „Comunitatea Culturală Evreiască or.Cahul”, dl 

S.Bronştein, şi acordurile Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.14/8 COOP 

(preşedinte – dna V.Parfeniuc), şi a II „Batîr” (administrator – dna V.Batîr), proprietar al 

încăperii nelocative nr.78 de pe str.Ştefan cel Mare, 11, conform hotărîrii Consiliului urbanistic 

(proces-verbal nr.02 din 29.03.2017), luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 

specialitate, Consiliul municipal Cahul   

 

D E C I D E : 

 

1. Se acceptă instalarea plăcii comemorative în memoria Cetăţeanului de Onoare al 

oraşului Cahul Zeiman Simion, fostul director-general al Asociaţiei Industriale „Tricon”, pe 

fațada blocului locativ, unde a locuit dl S.Zeiman, situat pe adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel 

Mare, 11.  

2. Cheltuielile pentru confecţionarea şi instalarea plăcii comemorative vor fi suportate din 

contul bugetului municipal de la dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi servicii comunale (grupul 

de salubrizare şi amenajare a teritoriului). 

3. Se pune în sarcina viceprimarului municipiului Cahul, dna Romaniuc Tatiana, şi 

arhitectului-şef al municipiului Cahul, dna Arsenii Rodica, să identifice locul şi să elaboreze 

schiţa de proiect pentru amplasarea pietrei comemorative Cetăţeanului de Onoare al oraşului 

Cahul Zeiman Simion.  

4. Responsabili de monitorizarea confecţionării şi instalării plăcii comemorative se 

desemnează viceprimarul municipiului Cahul, dna Romaniuc Tatiana şi arhitectul-şef al 

municipiului Cahul, dna Arsenii Rodica. 

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

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

Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu, dna Rîbacova  Maria). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



