REPTIBLICA OLDOVA
PP
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INA U

DECIZTE
20t7
Cu privire la edificarea

r6Stigniiii,,SFANTA CRUCE"
pe str. Ginta

Latind,IT-I7ll

Avdnd in vedere solicitarea Fracliunii Partidului Socialigtilor in Consiliul
municipal Chigindu nr. Loc-10097116 din 17.10.2016 Ia demersul Parohului
Bisericii,,NA$TEREA MAICII DOMNULUI", procesul-verbal din 05.05.2017
referitor la consultdrile publice, in conformitate cu prevederile dispoziliei nr. 254-d
din 24.03.2017 ,,Cu privire la organizarca consultdrilor publice asupra edificdrii
rdstignirii ,,SFANTA CRUCE" pe adresa str. Ginta Latind, 17-1711,, in conformitate
cu art. 5 (2) lit. c) 9i art. 14 (2) lit. a) din Legea monumentelor de for public nr. I92
din 30.09.201I, art. 6 (a) din Legea privind statutul municipiului Chiqindu nr. 136
din l7 .06.2016 9i in temeiul art. 14 (3) $i art. 19 (3) din Legea privind administrafia
publicd localS nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul municipal Chigindu DECIDE:
1. Se acceptd edificarea rdstignirii ,,SFANTA CRUCE" pe str. Ginta Latind,17IT|I Si amenajdrii teritoriului (conform schemei anexate).
2. Cheltuielile pentru elaborarea documentaliei de proiect gi edificarea
rdstignirii, pentru amenajarea teritoriului aferent vor fi acoperite de cdtre Parohia
Bisericii ,,NA$TEREA MAICII DOMNULUI" gi din alte surse donate.
3. Direclia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va coordona
documentafia de proiect (planul de incadrare, proiectul rdstignirii, proiectul
amenajdrii terenului aldturat) inbaza certificatului de urbanism pentru proiectare.
4. Prezenta decrzie va fi adusd la cunogtinla populaliei prin intermediul massmediei locale.
5. Pretorul sectorului Ciocana, dna Galina Bostan, va asigura controlul
executdrii prevederilor prezentei decizii.
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