
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                 nr.6/34(20/34)-XXV 

  

Despre introducerea unor modificări în decizia 

Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/20(17/20)-XXV 

din 12.04.2017 „Cu privire la proiectarea şi 

construcţia blocurilor locative”. 

     

 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”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 

„Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, examinînd cererea şi varianta-

propunere prezentată de către administratorul SRL „TOPCONSTRUCT-BNN”, dna N.Bădănău, 

luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul 

 

D E C I D E : 

 

1. Se  introduc modificări în p.2 al deciziei Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/20(17/20)-

XXV din 12.04.2017 „Cu privire la proiectarea şi construcţia blocurilor locative”:  

punctul 2 „Se permite SRL „TOPCONSTRUCT-BNN” (administrator – N.Bădănău), 

sediul:  or.Cahul, str.Mateevici, 27, proiectarea şi construcţia blocului locativ cu 5 nivele (P+4E), 

pe terenul proprietate privată numărul cadastral 1701115.307, cu suprafaţa de 0,1120 ha, situat 

pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 77, cu respectarea normativelor de urbanism în 

vigoare”, se substituie cu: 

 „2. Se permite SRL „TOPCONSTRUCT-BNN” (administrator – N.Bădănău), 

sediul:  or.Cahul, str.Mateevici, 27, proiectarea şi construcţia blocului locativ cu 7 nivele 

(P+6E), pe terenul proprietate privată numărul cadastral 1701115.307, cu suprafaţa de 

0,1120 ha, situat pe adresa: or.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit, 77, cu respectarea 

normativelor de urbanism în vigoare”. 

 2. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef 

al municipiului Cahul, dna Arsenii Rodica. 

3. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

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

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

protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



