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REPUBLICA OLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU

DECIZIE.
din
Cu privire la atribuirea in folosinli a
unui lot de pdmdnt din str. Andrei

Doga, 3912, Cooperativei

de

Construclie a Locuinlelor Nr. 315

in

vedere demersul gi actele prezentate de cdtre Cooperativa de
Construclie a Locuinlelor Nr. 315, extrasul din Registrul bunurilor imobile, raportul
de expertizd privind starea tehnici a clddirii nr. 081 din 03.03.2017, propunerile
Direcliei generale arhitecturS, urbanism gi relalii funciare, decizia Consiliului
municipal Chiginiu nr. 3123 din 02.04.2013, in temeiul art.9 din Legea Repubticii
Moldova nr. 913-XIV din 30.03.2000 ,,Privind condominiul in fondul locativ",
articolele 9,15,20 9i 45 din Codul funciar, art. 14 (I), (2) lit. b) gi lit. d), art. 77 (3)
qi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administralia publicd locald", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

Avdnd

in folosinld Cooperativei de Construclie a Locuinlelor Nr. 315
lotul de pdmdnt cu suprafala de 973 mp din str. Andrei Doga, 39/2, in scopul
proiectbrii gi construirii unui bloc locativ, din contul demoldrii blocului locativ
1. Se atribuie

existent avanat, conform planului anexat.

2. Se aphcd servituli pentru stabilirea zonei de amenajare gi salubrizare pe
lotul de pimdnt cu suprafala de 947 mp adiacent blocului de locuinle din str.
Andrei Doga, 39/2, conform planului anexat.

3. Se exclude pozigia nr. 3083 din anexa la decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. 2/18-2 din 27.02.2014 ,pespre delimitarea terenurilor proprietate
municipald din sectorul Rdgcani".

4. Se permite Cooperativei de Construclie a Locuinlelor Nr. 315, demolqrea
blocului de locuinle cu n-r. cadastral 0100424.018.01 in baza autonza[iei de
desfiinlare gi a proiectului de demolare aprobat in modul stabilit.

5. Beneficiarul se oblig6:
5.1. Sd ob!in6, in modul stabilit, actul de transferare pe teren a liniilor rogii,

in

baza cdruia se indicd pe teren lotul de pdmdnt repartizat, butonzalia de
desfiinlare, proiectul de demolare gi certificatul de urbanism privind proiectarea
obiectivului, eliberate de cdtre Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relafii

funciare.
5.2. Dupd aprobarea documentaliei de proiect gi deviz, sd ob!in6, in modul
stabilit, autonzalia pentru executarea lucrdrilor de construcfie.
5.3. Dupd definitivarea construcliei, sd se adreseze organelor de resort pentru
recepfia finald a acestuia.
5.4. Sd oblind de la Direclia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare
titlul de autentificare a dreptului delindtorului de teren, dupd aprobarea
documentafiei de proiect gi deviz a obiectivului.

5.5. SA inregistreze Ia Oficiul cadastral teritorial Chiqindu titlul

de

autentifictre a dreptului delindtorului de teren.
5.6. SA se inregistreze la oficiul fiscal teritorial, in termen de cincisprezece
zlle deladatainm6ndrii titlului de autentificare a dreptului delindtorului de teren.

6. Direclia

generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va elibera
beneficiarului certificatul de urbanism pentru proiectarea obiectivului gi titlul de
autentificare a dreptului delindtorului de teren, inregistr0ndu-l in registrul cadastral
al delindtorilor de terenuri.

7. Se solicitd Inspectoratului fiscal de stat Chigindu sd asigure perceperea
impozitului funciar in functie de suprafala terenului.
8. Oficiul cadastral teritorial Chigindu:

8.1. Va inregistra dreptul asupra bunurilor imobile dupd indeplinirea
punctului"6.

8.2. Sd opereze modificdri ln documentalia cadastrald privind terenurile
proprietate municipald inregistrate anterior (nr. cadastrale 0100424018 qi
0r00424s89).

9. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizh.
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