REPI-IBLICA MOLDOVA

CONSItruL MUNICIPAL CHI$INA

DECIZIF,
ff.,Hfg

Cu privire la extinderea cimitirului

,,Sf.Lazdr"

AvAnd

in

vedere adresdrile repetate

ale intreprinderii Municipale

,,Combinatul Servicii Funerare" privind lipsa spaliului disponibil pentru inhumdri in
or. Chiqindu, ceea ce constituie o situalie excepliona16, dispozilia primarului general
al municipiului ChiginSu nr. 877-d din 18.10.2013 ,,Cu privire la constituirea
grupului de lucru pentru examinarea posibilitefli extinderii teritoriului cimitirului
,,5f. Lazdr" din contul extravilanului comunei Grdtieqti", procesul-verbal al gedinlei
grupului de lucru din 17 decembrie 2013 (.n deplasarea in teren), decizia
2120 din 09 martie 2017 ,,Cu privire la
Consiliului municipal Chigindu
elaborarea studiului de fezabilitate privind extinderea cimitirului ,,Sf. Lazdt''din str.
Doina, 189, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la cimitire,
aprobat prin hotdr0rea de Guvem nr. 1072 din 22.10.1998, art. 14 din Legea nr.
1308 din 25.07.1997 ,,Privind prelul normativ qi modul de vdnzare-cumpdrare a
pdmAntului", art. 8 alin. (a) din Legea nr. 523 din L6.07.1999 ,,Cu privire la
proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale" , dft. I5r, arI. 43, afi..71 gi
art. 83 din Codul funciar, art. 14 alin. (2) lit. p), q) din Legea nr. 436 -XIV din
28.12.2006 ,,Privind administralia publicd 1ocal6", Consiliul municipal Chigindu

ff.

DECIDE:

'

.

1. Se

accept6 extinderea teritoriului cimitirului ,,Sf. Lazdr" situat in
municipiul Chiginiu, str. Doina, 189, din contul terenurilor din extravilanul
comunei Grbtiegti, municipiul Chiqinbu, conform studiului de prefezabilitate (PUD

in volum redus) elaborat de

cdtre Institutul municipal

de proiectdri

,,Chiginduproiect".
2. Se solicitd Consiliului comunei Gr[tiegti:
2.1. Transmiterea terenului cu destinalie agricold cu suprafala de 37,65 ha
numdr cadastral 0155209022, preotm gi terenului impddurit cu suprafa\a de 8,51 ha
(destinat pentru amplasarea unui crematoriu uman), ale comunei Grdtiegti
(extravilan),
domeniul public al municipiului Chigindu, cu modificarea
corespunzdtoarc a destinaliei, perimetrelor localit{ilor qi documentaliei cadastrale
aferente, precum gi repartizatea ulterioard a terenului in folosinla intreprinderii

in

cimitirului ,,Sf. Lazdr" gi proiectarea gi construclia crematoriului uman.
2.2. La adoptarea deciziei de transmitere a terenurilor qi schimbarea
destinaliei 1or, sd acorde scutire oragului Chigindu de Ia achitarea mijloacelor
bdnegti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul
agricol qi silvic, cu excep{ia compensafiei oferite in condiliile prezentei decizii.
3. in cazul actualizdrii datelor cadastrale qiprecizdrii ulterioare a suprefelelor
terenurilor specificatelapct.2, se vor lua in consideralie suprafelele actualizate.
4. intreprinderea municipald,,Combinatul S ervicii Funerare" :
4.1. Ya comanda Institutului de Pedologie, Agrochimie gi Proteclie a Solului
"Nicolae Dimo" efectuarea studiului sau expertizei care vor aprecia cd terenurile
specificate la pct. 2 suntlnu sunt de calitate superioard, inclusiv determinarea notei
de bonitate a solurilor.
4.2. Dupd caz, va comanda perfectarea dosarului cadastral-funciar
corespunzdtor Institutului de Proiectdri pentru Or garizarea Teritoriului.
4.3. Dupl,transmiterea terenurilor, cu schimbarea destinafiei, gi autentificarea
dreptului de(indtorului de teren le va utilizapotrivit destinaliei.
5. Direclia generuI| finan{e a Consiliului municipal Chigindu:
5.1. Va aloca suma de 40000,00 lei (patruzeci de mii lei) in scopul realizdrii
subpct.4.1.
5.2. Ya aIoca, dupd necesitate, suma necesard pentru perfectarea dosarului
cadastral-funciar pr evdzut la subpct. 4.2.
5.3. Va line cont de prevedeileprezentei decizii la elaborarea proiectelor de
bugete anuale pdnd in anii 2018-2022, incluzdnd sumele necesare pentru alocare.

adoptarea hotdrdrii privind
modificarea perimetrului or. Chigindu, in legdturd cu includerea terenurilor
specificate'la pct. 2 in intravilanul oragului, precum qi, in cazul in care se va
determina cE terenurile date, par\ial sau integral, constituie terenuri agricole sau
silvice de calitate superioard., a hotdrArii privind retragerea terenului din circuitul
agricol gi silvic pentru necesitSlile publice.

6. Se soiicitd Guvernului Republicii Moldova

7. Autoritdlile administraliei publice locale ale municipiului Chigindu:
7.1. Vor oferi sustinere financiard comunei Grdtiegti, cu titlu de compensa{ie
pentru transmiterea terenurilor, pentru realizarca proiectelor propuse de autoritdlile
administrafiei publice locale, conform prioritdtrii acestora, in sumd totald de 40
(patruzeci) milioane lei, care vor fi oferili in trange anuale pdnd in anul 2022.
7.2. Yor elibera titluri de autentificare a dreptului de{indtorului de teren
tntreprinderii Municipale,,Combinatul Servicii Funerare".
7 .3. Comunici autoritdlilor administraliei publice locale ale comunei

Grdtiegti, c5 in temeiul decrzier Consiliului municipal Chiqindu nr. 512 din
II.05.20t7, in scopul specifi cat la pct. 7 .1 ., in anul 2017, a fost prevdnfiil gi alocatd
deja suma de 4 600 000 (patru milioane gase sute mii) lei pentru etapa I in schimbul

transmiterii terenului de pdmdnt pentru Cimitirul Sf. Laz6r din proprietatea comunei
Grdtieqti in proprietatea municipiului Chigin5u conform studiului de prefezabilitate
(PIID in volum redus).
7.4. Vor aloca anua| din contul bugetului municipiului Chigindu'sumele
necesare, acord6nd comunei Grdtiegti pAnd in 2022 suport financiar pentru
realizarea proiectelor propuse in mdrime de 35 400 000 (treizeci gi cinci milioane
patru sute mii) lei, dupd cum urmeazd: in anul 2018 - 7 080 000 lei, in anuI2019
7 080 000 }ei, in anul 2020 - 7 080 000 lei, in anul 202I - 7 080 000 lei, respectiv,
in anul 2022 - 7 080 000 lei.

-

8. Se solicitd Agenliei Servicii Publice modificarea documentaliei cadastrale
pornind de la prevederile prezentei decizii.

9. Con{inutul deciziei se va aduce la cunogtinla populaliei pnn intermediul
mass-media.

10. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina
primarului general interimar, dl Nistor Grozavu.
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