
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 02 iunie 2017                                                                 nr.5/19(19/19)-XXV 

  

Cu privire la autorizarea funcţionării teraselor 

sezoniere pe terenurile private.  

 

 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 demersurile întreprinderilor, 

în conformitate cu hotărîrea comisiei pentru autorizarea dreptului de comercializare şi activitatea 

în sfera alimentaţiei publice (proces-verbal nr.5 din 28.03.2017), luînd în consideraţie avizul 

comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul 

 

D E C I D E : 

 

1. Se autorizează ÎI „MARIA CECATI” (administrator – M.Cecati), sediul: mun.Cahul, 

str.M.Frunze, 52-V, funcţionarea terasei sezoniere (mai-octombrie) cu suprafaţa de 317,0m2, pe 

teren privat cu numărul cadastral 1701114.121, amplasat pe adresa: mun.Cahul, Ştefan cel Mare, 

19-A, cu regim de lucru 8.00-22.00. 

2. Se autorizează ÎI „BODRUG OLESEA” (administrator – O.Bodrug), sediul: 

mun.Cahul, str.V.Alecsandri, 63, amenajarea unui spaţiu de recreere şi distracţie pentru copii pe 

3/5 cotă parte (0,0770 ha) din terenul privat cu numărul cadastral 1701115.147 (suprafaţa totală 

0,1284 ha) pe str.B.P.Haşdeu, 14-b, arendat de la proprietarii N.Ocopnaia, E.Vulpre şi 

E.Ghimpu, cu instalarea mini-atracţioanelor, căsuţelor pentru animale domestice şi a mini-terasei 

sezoniere cu suprafaţa de 150,0 m2 pe adresa: mun.Cahul, str.B.P.Haşdeu, 14-b, în perioada 

iunie-noiembrie, cu regim de lucru 7.00-22.00, cu condiţia conectării la traseul centralizat de 

canalizare a blocului sanitar. 

3. Se autorizează SRL „VIITORUL COPIILOR” (administrator – A.Ignat), adresa 

juridică: mun.Cahul, str.Sanatoriului, 22, ap.(of.)7, (reprezentant prin procură cet.Parmacli 

Diana, domiciliată: mun.Cahul, str.M.Costin, 7), funcţionarea terasei sezoniere (iunie-

octombrie) сu suprafaţa de 120,0m2, de pe lîngă barul „Brother ̕s Pub” existent cu suprafaţa de 

54,0 m2, situat pe teren privat cu numărul cadastral 1701114.211 pe str.31 August, 15-A, arendat 

de la persoana fizică Arsenii Ion, cu regim de lucru 8.00-24.00. 

4. Se autorizează ÎI „ARMAN ION” (administrator – I.Arman), adresa juridică: 

mun.Cahul, str.Dragoş Vodă, 42, ap.2, (reprezentant prin procură cet.Arman-Matas Natalia, 

domiciliată: mun.Cahul, str.Păcii, 26, ap.12), funcţionarea terasei sezoniere (iunie-octombrie) сu 

suprafaţa de 40,0m2, de pe lîngă cafenea „Story”, situat pe teren privat cu numărul cadastral 

1701115.038 pe Piaţa Independenţei, 4, arendat de la SA „VICTORIA-ŢUM”, cu regim de lucru 

8.00-24.00. 

5. Agenţii economici sus nominalizaţi:        

 - să coordoneze amenajarea obiectelor şi teraselor sezoniere cu: arhitectul-şef al 

municipiului, serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru, Direcţia Situaţii Excepţionale, 

Agenţia Ecologică, Centrul Sănătate Publică, SA „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, 

Reţelele electrice, SA „Moldtelecom” (SEI Cahul), ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul; 

 - să prezinte schiţa de proiect de amplasare a obiectelor şi a teraselor sezoniere pentru 

coordonarea prealabilă;  

- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 

  - să prevadă amenajarea spaţiilor verzi, pavarea căilor de acces carosabil şi pietonal pe 

terenul public adiacent obiectului; 



 - să asigure obligatoriu accesul liber la blocul sanitar din incinta locaţiei de alimentaţie 

publică clienţilor, deserviţi la terasele sezoniere;  

 - să utilizeze fonul muzical cu sunet redus;  

 - să respecte ordinea publică. 

6. Responsabili de executarea monitorizării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef 

al municipiului Cahul, dna Arsenii Rodica, şi specialistul Primăriei municipiului Cahul în 

comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, dra Bancila Alisa. 

7. 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        Alexandr JELIUC 

 

Contrasemnează:  

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



