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CoNSILIUL MUNTCTPAL CHT9TNAU
DECIZIE
din. 09..1?. 204,
rCu privire la aprobarea Planului
urbanistic zonall
privind valorificarea terenului din perimetrul
strdzii Andrei Doga, Calea Mogilor, bd.
Renaqterii Nalionale gi hotarul terenului
Universitdlii de Stat de Educalie Fizicd gi Sport

Avdnd in vedere Planul urbanistic zonal, elaborat de c[tre Firma tehnico-gtiinlificb
"ARHITECT-FAUR" S.R.L. privind valorificarea terenului din perimetrul str[zilor
Calea Moqilor, Andrei Doga, bd. Renagterii Nalionale qi hotarul terenului Universitdlii
de Stat de Educalie Fizicd gi Sport, elaborat in baza certificatului de urbanism pentru
proiectare nr. 162\114 din 24.03.2014 gi acceptat potrivit procesului-verbal al
Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chiqindu din 28.05.2014, rentltatele
consultdrilor publice care au avut loc la 29.0q.20I4 in incinta Preturii sectorului RAgcani
asupra proiectului respectiv (organizate in baza dispoziliei nr. 837-d din 12.08.2014),
prevederile Planului urbanistic general al or. Chiginiu gi Regulamentului local de
urbanism aprobate in baza deciziilor Consiliului municipal Chigindu nr. 68/1-1 din
22.03.2007 qi nr. 22140 din 25.12.2008, prevederile deciziei Consiliului municipal
Chigindu nr.4130 din 13.05.2014, in temeiul art. 14(1),(2,lit. o) gi art. 19(3) din Legea
Republicii Moldovanr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind administra\iapublicd 1ocal6",
art. 6 qi art. 30 din Legea Republicii Moldova nr. 835 din 17.05.1996,,Privind
principiile urbanismului gi amenajdrii teritoriului", necesitatea dezvoltdrii teritoriului
rezidenlial din intravilanul oragului Chigindu in conformitate cu exigenlele urbanistice
actuale gi cererea nr. G-156011114 din 10.06.2014 a dnei Djulieta Godoroja, Consiliul
municipal ChiginSu DECIDE :
1. Se aprobd Planul urbanistic zonal privind valorificarea terenului din perimetrul
strdzilor Calea Moqilor, Andrei Doga, bd. Renagterii Na{ionale gi hotarul terenului
Universitalii de Stat de Educalie Fizicd gi Sport:
2. Se opereazl. modificdri gi se introduc completdri in Regulamentul local de
urbanism aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiginlu nr.22140 din 25.12.2008,
in conformitate cu propunerile de dezvoltare urbanisticd gi reglementdrile stabilite in
Planul urbanistic zonal aprobat (regimul de inalfime, procentul de ocupare a teritoriului,
coeficientul de utilizare a terenului, aliniamente gi alte componente reglatoare).

3. Se interzice autentificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate
municipald din perimetru[ hotarelor Planului urbanistic zonal aprobat, in scopul oferirii
posibilitdlii demardrii proiectelor investilionale pentru realizarea prevederilor
documentafiei de urbanism.
4. Direc{ia relafii publice (dl Vadim Brdnzaniuc) va aduce la cunogtinla locuitorilor
municipiului Chigin6u prevederile prezentei decizii.
Controlul executirii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina
viceprimarului, dl Nistor Grozavu.
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