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DECIZIA 
nr. 08/28 

din 22.12.2021

Cu privire la modificarea şi completarea 
Deciziei nr. 6/13 din 15.10.2021, “Cu privire la cererea 
cet. N G , Preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române
Sf. Ierarh Nicolae privind schimbarea modului 
de folosinţă a clădirii administrative”

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă 
nr. 435-XVI din 28. 12. 2006, art. 14 alin. (1) (2) lit. b) e), din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu privire la 
actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării 
teritoriului nr. 835 din 17.05.96, Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96, 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 936 din 16.08.2006 privind expertiza tehnică în 
construcţii, Regulamentul privind autorizarea funcţionării, şi schimbării destinaţiei construcţiilor 
şi amenajărilor cap. III, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 
30.03.2000, examinând cererea repetată nr. 02/lj-2731 din 08.12.2021, privind corectarea 
erorilor comisie, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. Se modifică pct. 1 a Deciziei nr. 6/13 din 15.10.2021 “Cu privire la cererea cet.
, Preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ierarh Nicolae privind 

schimbarea modului de folosinţă a clădirii administrative”, cu următoarea sintagmă:
- “ 1. A permite cet. Preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române,

schimbarea modului de folosinţă a “clădirii administrative”, cu numărul cadastral 
amplasată în str. , după cum urmează: în modul

de folosinţă “clădire de Cult””.

2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului oraşului 
Cimişlia, Dlui Sergiu Andronachi.

3. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a 
Primăriei oraşului Cimişlia.

Olga GORBAN
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