
        REPUBLICA  MOLDOVA                РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                      КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 
 

 

ORDINEA  DE  ZI 

a şedinţei a 9(37) extraordinară a Consiliului orăşenesc Cahul 

din 30 decembrie 2014 

 
 

1.  Cu privire la casarea mijloacelor fixe a subdiviziunilor Primăriei oraşului Cahul. 
RAPORTOR: Mocanu Olesea, contabil-şef al Primăriei oraşului Cahul.  

CORAPORTOR: Fulea Tatiana, preşedintele comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

orăşenesc Cahul pentru buget, probleme financiare, impozite şi taxe locale, tarife, 

industrie şi comerţ, dezvoltarea social-economică, antreprenoriatului şi micului 

business, valorificarea potenţialului balneo-turistic, atragerea investiţiilor 

străine, lucrul cu proiecte, resurse umane şi tarificaţie. 
EXECUTOR: Mocanu Olesea, contabil-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

2.  Cu privire la transmiterea ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul a eurocontainerelor 

zincate. 
RAPORTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 
CORAPORTOR: Burlacu Petru, primarul oraşului Cahul. 

EXECUTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 

3.  Cu privire la transmiterea reţelelor de apeduct de la balanţa locuitorilor str.Z.Arbore la 

balanţa Primăriei oraşului Cahul cu următoarea transmitere în gestiunea ÎM „Apă-

Canal” Cahul. 
RAPORTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 
CORAPORTOR: Burlacu Petru, primarul oraşului Cahul. 

EXECUTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 

4.  Cu privire la aprobarea listei operatorilor de transport şi a Programului de transport 

local. 
RAPORTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 
CORAPORTOR: Burlacu Petru, primarul oraşului Cahul. 

EXECUTOR: Radu Svetlana, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul construcţie, gospodărie comunală şi drumuri). 

5.  Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene (viţă-de-vie). 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

6.  Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă. 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 
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construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

7.  Cu privire la încheierea contractului de colaborare în domeniul respectării regimului 

silvic la terenuri şi păduri degradate cu Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică 

„MANTA-V”. 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

8.  Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului orăşănesc Cahul. 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

9.  Cu privire la modificarea planurilor cadastrale (geometrice) ale sectoarelor de teren.  
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

10.  Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică a 

statutului. 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

11.  Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-

teritorialeю 
RAPORTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 
CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
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EXECUTOR: Sîrbu Tamara, specialistul Primăriei oraşului Cahul  

(serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru) 

12.  Cu privire la executarea lucrărilor de reparaţie şi amenajare a bunurilor publice din 

localitate. 
RAPORTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

 

13.  Cu privire la reconstrucţia şi schimbarea destinaţiei diverselor obiecte. 
RAPORTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

14.  Cu privire la proiectarea şi construcţia traseului  de canalizare pentru conectarea la reţeaua 

orăşenească a caselor individuale de locuit. 
RAPORTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

CORAPORTOR: Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

15.  Cu privire la proiectarea şi construcţia balcoanelor la apartamentele private. 
RAPORTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

CORAPORTOR. Zagorodnii Gheorghe, preşedintele comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale şi gospodăreşti, problemele 

construcţiei şi reparaţiei drumurilor, arhitecturale şi urbanism, funciare, locative 

şi imobil, ecologice, protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. 
EXECUTOR: Rodica Arsenii, arhitect-şef al Primăriei oraşului Cahul. 

 

 

 

 

Primarul oraşului Cahul                                         Petru BURLACU 


