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nr. 14 (51) z august 2008
Preţul 5 lei
S U P L I M E N T L A Z I A R U L M U N I C I P A L “C A P I TA L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DISPOZIŢIILE ȘI DECIZIILE:
y Cu privire la alocarea de mijloace financiare suplimentare Direcţiei generale locativ-comunale
şi amenajare
y Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a obiectivului „Amenajarea complexă a
teritoriului pieţei şi scuarului Teatrului Naţional de Operă şi Balet” din municipiul Chişinău
y Despre excluderea apartamentului nr.8 din str.Mihail Kogălniceanu, 29 de la balanţa Direcţiei
generale locativ-comunale şi amenajare
y Despre excluderea apartamentelor nr.3 şi nr. 5 din str.Mihail Kogălniceanu, 9 de la balanţa
Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
y Despre excluderea apartamentului nr.3 din str.Ismail, 21 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
y Pentru completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.1/17 din 05.02.2008 „Cu privire la
delegarea de împuterniciri”
y Cu privire la transmiterea obiectivului nefinalizat „Gara Nord” Ministerului Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor
y Cu privire la finalizarea procesului de lichidare a Întreprinderii municipale „Direcţia locuinţe”
y Cu privire la transmiterea Instituţiei Publice Teatrul-Studio “С улицы Роз” şi a obiectivului
nefinalizat “Reconstrucţia clădirii din bd.Cuza-Vodă pentru liceul teatral cu 200 locuri din municipiul Chişinău”
y Cu privire la alocarea mijloacelor financiare suplimentare Î.M.”Direcţia construcţii capitale”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 , lit. A (parter, subsol cu
geamuri) Societăţii pe acţiuni “SANFARM-PRIM”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4a lit. A, B (soclu)
Asociaţiei obşteşti “Clubul sportiv de lupte “GLADIATOR”
y Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. 31 August 1989, 63 lit. A (parter) Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Cetatea Albă, 170 lit. A (subsol cu geamuri) dlui Serghei Golubev, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
y Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Nicolai Dimo, 9/3 (subsol) dnei Tatiana
Olaru
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y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 lit. A (subsol cu geamuri)
Societăţii cu răspundere limitată “PANDA”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Claudia
Curilenco
y Cu privire la darea în locatiune a unei încăperi din bd.Dacia, 6 lit.A l (demisol) dlui Gheorghe Cucerenco
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Alla Matveeva-Cobeleva
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei
Marina Mării
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei
Tamara Railean
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei
Ana Rusu
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Victoria
Caproşu
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Măria
Bîrcă
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Valentina
Podubnîi
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei laroslava
Ciornaia
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 61 lit. A (subsol) dlui
Gheorghe Miron
y Cu privire la darea în locaţiune unei încăperi din bd.Traian, 23/1 lit.”A” (etaj tehnic) dlui Alexandru
lovu
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Hristo Botev, .7/3 lit. A (subsol) dnei Anastasia Negru
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ion Pelivan, 34/1 lit. A (subsol cu geamuri)
dnei Valentina Ţurcan
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd.Dacia, 20 lit.A (subsol) dlui Vladimir Borovic
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 17/3 lit. A (etajul 1) Firmei de
producţie şi сomerţ “Cumgan” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Transnistria, 10 lit. A (etajul 1) Societăţii cu
răspundere limitată “Grand Lift”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din sos. Hânceşti, 20 lit. A (subsol cu geamuri)
Societăţii cu răspundere limitată “Guleost”
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y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Întreprinderii de stat Centrul de tehnologii şi mijloace tehnice de securitate “TEHNOSEC”
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 44 lit. A (subsol) dlui Gheorghii Gudev
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 19/2 lit. A (subsol) dnei Ecaterina Botuşneanu
y Cu privire Ia darea în locaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 20/2 Iit.A (demisol) dnei
Maria Tataru
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Dacia, 51 lit.A (etajul 23) dnei Zinovia Ceban
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 7/2 lit.A (demisol) dnei Măria
Tataru
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 28 lit.”A” (etajul 1) Societăţii comerciale “Optica Natali” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str.Hristo Botev, 7/3 lit.A (subsol) dlui Alexandru Şevcenco
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Elena
Trofimova
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 17/2 lit. A (etajele l, 4) Întreprinderii de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Braniştii, 17 (subsol cu geamuri) Întreprinderii de Stat “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău”
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. A. Puşkin, 35 (subsol) dnei Ala Pavliuc
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Elena
Verejan
y Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August 1989, 59 (subsol) dnei Galina
Ivaşciuc
y Cu privire la darea în locaţiune a unei porţiuni a acoperişului blocului din bd. Dacia, 26 lit. A Societăţii pe acţiuni “Migdal-P”
y Cu privire la darea în locaţiune al unui garaj din str. A. Şciusev, 101 lit. F (etajul 1) dlui Alexandru
Albu
y Cu privire la adoptarea unei Declaraţii privind Semnarea Convenţiei privind micul trafic la frontieră
y Cu privire la constituirea Comisiei de lucru pentru elucidarea situaţiei privind arendarea imobilelor fostelor grădiniţe de copii
y Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală
Teritorială Botanica
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/4

15 mai 2008

Cu privire la alocarea de mijloace financiare suplimentare Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
Având în vedere prevederile pct. 18.2 din decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/1 din 27.12.2007 „Cu privire la stabilirea bugetului municipiului Chișinău și aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2008”, demersul Direcţiei generale locativ - comunale și
amenajare privind necesarul de mijloace financiare pentru întreţinerea tehnicii specializate de salubrizare a teritoriului de uz public din
municipiul Chișinău, în temeiul art. 27(2) și 27(3) din Legea nr. 397- XV
din 16.10.2003 „ Privind finanţele publice locale”, art. 14(2) lit.n și art.
19(4) din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

2. Se acceptă operarea modificărilor de rigoare în bugetul municipal Chișinău pe anul 2008 și în devizul de cheltuieli respectiv al
executorului de buget, pornind de la prevederile pct. l din prezenta
decizie.

1. Se alocă Direcţiei generale locativ - comunale și amenajare
mijloace financiare suplimentare în sumă de 5038,5 mii lei din contul
soldurilor de mijloace bănești obţinute în urma executării bugetului
municipal Chișinău pe anul 2007.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Viceprimarul minicipiului Chișinău, dl Mihai Furtună, va asigura controlul asupra executării prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/7

15 mai 2008

Cu privire la recepţionarea şi transmiterea la balanţă a obiectivului „Amenajarea complexă a teritoriului pieţei şi scuarului Teatrului Naţional de Operă şi Balet” din municipiul Chişinău
Având în vedere nota informativă a Direcţiei construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău nr. 03-05/300 din 10.03.2008, în
temeiul Hotărârii de Guvern nr. 688 din 09.10.1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organiziţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe și altor active”, în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 285 din 23.05.1996 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor și instalaţiilor
aferente”, în temeiul art. 14 (2) lit.b) și art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului
„Amenajarea complexă a teritoriului pieţei și scuarului Teatrului Naţional de Operă și Balet” (beneficiar - Î.M. „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău, antreprenor - S.R.L.,, MaconstPrim”) în suma totală de 10840982 lei.
2. Î.M. „Direcţia construcţii capitale” a Primăriei municipiului Chișinău (dl Vasile Panfil) va transmite obiectivul nominalizat - proprietate a Consiliului municipal Chișinău, în valoare de 10063744 lei la
balanţa Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi în contul majorării
capitalului social, iar reţelele electrice de tensiune joasă ale obiectivu-

lui în valoare de 777238 lei - la balanţa Î.M. „Lumteh”.
3. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eliferii Haruţa)
și Î.M. „Lumteh” (dl Nicolae Vereșco) vor recepţiona obiectivul menţionat în punctul 2 al prezentei decizii și vor perfecta actele necesare
privind majorarea capitalului social potrivit valorilor stabilite.
4. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi va prezenta Oficiului
cadastral teritorial Chișinău documentele respective pentru înregistrarea obiectivului sus -numit.
5. Oficiul cadastral teritorial Chișinău (dl Petru Șveţ) va
asigura înregistrarea obiectivului în cauză.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/9-1

15 mai 2008

Despre excluderea apartamentului
nr.8 din str.Mihail Kogălniceanu, 29 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
Având în vedere cererea Companiei Mixte de Asigurări „EximAsint” S.A., înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chișinău
cu nr.05-113/178/08 din 16.01.2008, și nota informativă a Direcţiei
generale locativ-comunale și amenajare nr.53/08 din 22.02.2008, în
conformitate cu art. 14 (2) din Legea privatizării fondului de locuinţe
nr.1324-XII din 10.03.1993, art.14 (2) lit.b), art.19 (4) și art.77 (4) din
Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

încheia, în termen de o lună, contracte bilaterale privind prestarea
serviciilor comunale și lichidarea, la necesitate, a consecinţelor avariilor în fondul locativ proprietate privată.

1. Se exclude apartamentul nr.8, proprietate privată, din str.Mihai
l Kogălniceanu, 29 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale
și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.
2. După încheierea procedurii de excludere a apartamentului,
proprietate privată, de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale
și amenajare:

3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2.2. Proprietarul apartamentului va încheia cu gestionarul
fondului locativ, indiferent de forma lui de proprietate, contractul
pentru acordarea serviciilor de întreţinere și deservire a elementelor
de uz comun din imobil, și salubrizarea terenului aferent.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2.1. Conducătorii Întreprinderilor prestatoare de servicii (S.A.
„Apă-Canal Chișinău”, Î.M. „Infocom”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.C.S.
REI Union Fenosa”
S.A., S.R.L. „Chișinău-Gaz”, S.A. „Termocom”) vor

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/9-2

15 mai 2008

Despre excluderea apartamentelor nr.3 şi nr. 5 din str.Mihail Kogălniceanu, 9 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale
şi amenajare
Având în vedere cererea dnei Antonina Cesnocova, înregistrată
în cancelaria Primăriei municipiului Chișinău cu nr.C-1061/08 din
12.02.2008, și nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale
și amenajare nr.C-407/08 din 22.02.2008, în conformitate cu art.14 (2)
din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.1993,
art.14 (2) lit.b), art.19 (4) și art.77 (4) din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se exclud apartamentele nr.3 și nr.5, proprietate privată,
din str.Mihail Kogălniceanu, 9 de la balanţa Direcţiei generale locativcomunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.
2. După încheierea procedurii de excludere a apartamentelor,
proprietate privată, de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale
și amenajare:
2.1. Conducătorii întreprinderilor prestatoare de servicii (S.A.
„Apă-Canal Chișinău”, Î.M. „Infocom”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.C.S.

REI Union Fenosa” S.A., S.R.L. „Chișinău-Gaz”, S.A. „Termocom) vor încheia, în termen de o lună, contracte bilaterale privind prestarea serviciilor comunale și lichidarea, la necesitate, a consecinţelor avariilor
în fondul locativ proprietate privată.
2.2. Proprietarul apartamentului va încheia cu gestionarul
fondului locativ, indiferent de forma lui de proprietate, contractul
pentru acordarea serviciilor de întreţinere și deservire a elementelor de uz comun din imobil, și salubrizarea terenului aferent.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei derizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/9-3

15 mai 2008

Despre excluderea apartamentului nr.3 din str.Ismail, 21 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare
Având în vedere cererea dlui Oleg Botnari, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chișinău cu nr.B-8796/07 din 01.08.2007, și
nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale și amenajare
nr.B-2500/07 din 22.02.2008, în conformitate cu art.14 (2) din Legea
privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.1993, art.14 (2)
lit.b), art.19 (4) și art.77 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se exclude apartamentul nr.3, proprietate privată, din str.Ismail, 21 de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.

„RED Union Fenosa”
S.A., S.R.L. „Chișinău-Gaz”, S.A. „Termocom”)
vor încheia, în termen de o lună, contracte bilaterale privind prestarea serviciilor comunale și lichidarea, la necesitate, a consecinţelor
avariilor în fondul locativ proprietate privată.
2.2. Proprietarul apartamentului va încheia cu gestionarul
fondului locativ, indiferent de forma lui de proprietate, contractul
pentru acordarea serviciilor de întreţinere și deservire a elementelor de uz comun din imobil, și salubrizarea terenului aferent.
3. Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. După încheierea procedurii de excludere a apartamentului,
proprietate privată, de la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale
și amenajare:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2.1. Conducătorii întreprinderilor prestatoare de servicii (S.A.
„Apă-Canal Chișinău”, Î.M. „Infocom”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.C.S.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/10

15 mai 2008

Pentru completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău
nr.1/17 din 05.02.2008 „Cu privire la delegarea de împuterniciri”
Având în vedere necesitatea participării la ședinţele de judecată
a reprezentantului din partea subdiviziunilor Consiliului municipal
Chișinău și Primăriei municipiului Chișinău, în temeiul art. 81 din Codul de procedură civilă, art. 46 din Codul de executare al Republicii
Moldova, art. 14 alin. 2 lit. w) și art. 19 alin. 3 din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE :
1. Se completează anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 1/17 din 05.02.2008 „Cu privire la delegarea de împuterniciri” cu următoarele cuvinte: „Arnăut Carolina - specialist principal”
și „Ciocan Măria - jurist-consultant în Direcţiea Construcţii Capitale”.
2.

Se împuternicește secretarul Consiliului municipal Chiși-

nău dl Valeriu Didencu cu dreptul de a semna și a elibera procura
respectivă.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se
pune în seama secretarului Consiliului municipal Chișinău dl Valeriu
Didencu.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/6

15 mai 2008

Cu privire la transmiterea obiectivului nefinalizat „Gara Nord” Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
Având în vedere nota informativă nr. 01-05/100 din 29.01.2008 a
Direcţiei construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în conformitate cu indicaţia Guvernului Republicii Moldova nr. 0910-1448
din 01.11.2007 “Cu privire la transmiterea funcţiei de beneficiar al
proiectului și construcţiei Gării Nord către Ministerul Transporturilor
și Gospodăriei Drumurilor”, în temeiul pct. 2.2, pct. 3, pct. 4.1, pct.
29, pct. 33 din Hotărârea de Guvern nr. 688 din 09.10.1995 “Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor,
clădirilor, construcţiillor, mijloacelor fixe și altor active”, art. 14 (2) lit.
b), art. 19(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

verbal de primire-predare.
2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 44/33-1 din
18 aprilie 2006 “Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 16/53-4 din 23.12.2004 “Cu privire la repartizarea unui lot de pămînt din str. Ismail Ministerului Transporturilor și
Comunicaţiilor al Republicii Moldova pentru construirea Gării Auto
direcţia Nord”, iar pct. 2 din decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
16/53-4 din 23.12.2004 rămîne în vigoare.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

1. Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău
(dl Vasile Panfil) va transmite, în modul stabilit, de la balanţa sa, cu
titlu gratuit, la balanţa Ministerului Transporturilor și Gospodăriei
Drumurilor funcţiile de beneficiar al obiectivului nefinalizat “Gara
Nord” și volumul lucrărilor executate de facto conform procesului-

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/12

15 mai 2008

Cu privire la finalizarea procesului de lichidare a Întreprinderii
municipale „Direcţia locuinţe”
Având în vedere nota informativă a lichidatorului Întreprinderii
municipale „Direcţia locuinţe”, întru îndeplinirea deciziei Consiliului
municipal Chișinău nr. 9/8 din 06.04.2004 „Cu privire la dizolvarea Întreprinderii municipale „Direcţia locuinţe” și unele măsuri privind eficiertizarea gestionării fondului locativ municipal”, în temeiul art. 315
(4) Codul Civil al RM, art. 86 (1) lit. b) Codul Muncii al RM, art. 14 alin.
(2) lit. i) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se ia act de nota informativă a lichidatorului Î.M. ,.Direcţia locuinţe”, dl Vasile Mereacre, privind finalizarea procedurii de lichidare
a întreprinderii.
2. Se aprobă procesul-verbal al comisiei de lichidare a Î.M. „Di-

recţia locuinţe” privind finalizarea procedurii de lichidare a întreprinderii.
3. Se concediază din funcţia de lichidator al Î.M. „Direcţia locuinţe” dl Vasile Mereacre, drept urmare a lichidării întreprinderii.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Vladimir Coteţ, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

8
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 8/13

15 mai 2008

Cu privire la transmiterea Instituţiei Publice Teatrul-Studio “С
улицы Роз” şi a obiectivului nefinalizat “Reconstrucţia clădirii
din bd.Cuza-Vodă pentru liceul teatral cu 200 locuri din municipiul Chişinău”
Avînd în vedere solicitarea Guvernului Republicii Moldova
nr.0302-183 din 25.03.2008, scrisoarea Ministerului Culturii și Turismului nr.06-07/ 642 din 28.02.2008, în conformitate cu Hotărîrea de
Guvern nr.688 din 09.10.95 “Despre aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe și altor active, în temeiul art. 14 (2) b), 75 (2), 77 (3), 19 (4) din
Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,
Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se accepta transmiterea Instituţiei Publice Teatrul-Studio “С
улицы Роз” și a obiectivului nefinalizat “Reconstrucţia clădirii din bd.
Cuza-Vodâ pentru liceul teatral cu 200 locuri din municipiul Chișinău”
către Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova.
2. Se creează Comisia de lucru pentru transmiterea Instituţiei Publice Teatrul-Studio “С улицы Роз” și a obiectivului nefinalizat “Reconstrucţia clădirii din bd. Cuza-Vodă pentru liceul teatral cu 200 locuri
din municipiul Chișinău” de la balanţa Consiliului municipal Chișinău
la balanţa Ministerului Culturii și Turismului, conform anexei.

de proiect și deviz a obiectivului menţionat, precum și volumul lucrărilor executate de facto, în baza unui proces-verbal.
4. Comisia de lucru va pregăti actele necesare, conform situaţiei
de la 01.06.2008, pentru transmiterea acestora Ministerului Culturii și
Turismului în baza unui proces-verbal, și anume:
- indicii financiari și cheltuielile înregistrate la data respectivă;
- bilanţul de transmitere;
- documentaţia de proiect și deviz a obiectivului nefinalizat și volumul lucrărilor executate de facto.
5. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș) va opera modificările respective în buget, conform prevederilor de mai sus.
6.
Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3. Întreprinderea municipală “Direcţia construcţii capitale” (dl
Vasile Panfil) va transmite, în modul stabilit, de la balanţa sa la
balanţa Instituţiei Publice Teatrul-Studio “С улицы Роз” documentaţia

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/2

23 mai 2008

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare suplimentare
Î.M.”Direcţia construcţii capitale”
Având în vedere nota informativă a Î.M.”Direcţia construcţii capitale” și demersurile Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și
prestări servicii, Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale despre necesitatea finalizării lucrărilor de reparaţie a clădirilor Direcţiei de privatizare a fondului de locuinţe din str.N.Iorga, 15
și a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și prestări servicii
din sos. Hîncești, 53„A”, în temeiul art.27(2) și 27(3) din Legea nr.397XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale “, art.14(2) lit.n și
art,19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se alocă Î.M.”Direcţia construcţii capitale”, din contul mijloacelor bănești obţinute în urma executării bugetului municipal Chișinău
în anul 2007, mijloace financiare suplimentare în sumă de 2098,0 mii
lei, inclusiv:
- 567,9 mii lei - pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a
clădirii Direcţiei de privatizare a fondului de locuinţe din str. N. lorga,

15;
- 1530,1 mii lei - pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a reparaţiei clădirii Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică și prestări
servicii din sos. Hîncești, 53 „A”.
2. Se acceptă operarea modificărilor de rigoare în bugetul municipal Chișinău pe anul 2008 și în devizul de cheltuieli al executorului
de buget, pornind de la prevederile pct.l din prezenta decizie.
3. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul asupra executării prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-1

28 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 , lit. A (parter, subsol cu geamuri) Societăţii pe acţiuni
“SANFARM-PRIM”
Având în vedere demersul Societăţii pe acţiuni “SANFARM-PRIM”
nr. 04-22 din 05.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul
gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875
din Codul civil al Republicii Moldova, art.277 și 278 din Codul fiscal
al Republicii Moldova, art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Societăţii pe acţiuni “SANFARM-PRIM”,
pe un termen de trei ani, fără drept de privatizare, încăperile cu suprafaţa de 84,1 mp (cu costul rezidual a unui metru pătrat de imobil
la data de 01.01.2008 în sumă de 472,11 lei, conform certificatului
prezentat de către gestionarul imobilului) din incinta Centrului Consultativ Diagnostic al AMT Râșcani din str. Alecu Russo, 11/1 lit. A
(parter, subsol cu geamuri), pentru amplasarea unei farmacii și a unui
depozit.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/00/051/P din
25.08.2004.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul

în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.
22/20-4 din 09.11.2000 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi
din incinta policlinicii nr.6 din str. Alecu Russo, 11/1 (parter, subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “Fortecos - Com”
și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/41-40 din 17.06.2004
“Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unor încăperi
din incinta Centrului Consultativ Diagnostic al AMT Râșcani din str.
Alecu Russo, 11/1 lit. A (parter, subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “Fortecos - Com”.
5. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificat privind valoarea
unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), care are obligaţia de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-2

28 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Mitropolit
Gurie Grosu, 4a lit. A, B (soclu) Asociaţiei obşteşti “Clubul sportiv
de lupte “GLADIATOR”
Având în vedere demersurile Asociaţiei obștești “Clubul sportiv
de lupte “GLADIATOR” nr. l și nr. 2 din 20.03.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în
conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din
26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune până la 14.04.2012, fără drept de privatizare, Asociaţiei obștești “Clubul sportiv de lupte “GLADIATOR” încăperile
cu suprafaţa de 379,0 mp din incinta Liceului “MIHAI VITEAZUL”, situate pe str. Mitropolit Gurie Grosu, 4a lit. A, B (soclu), în vederea amplasării unei săli de sporturi (250,6 mp) cu dependinţe (128,4 mp).
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. l și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/04/009 din

15.04.2004.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/29-69 din
28.02.2004 «Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din incinta
Liceului “MIHAI VITEAZUL” din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4 lit. A (soclu) Clubului sportiv de lupte “GLADIATOR”».
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai- Furtună și Direcţia generală educaţie, tineret și sport vor asigura executarea prevederilor deciziei în cauză.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-3

28 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu din str. 31 August
1989, 63 lit. A (parter) Întreprinderii individuale
“CATON-CATRUC”
Având în vedere demersurile întreprinderii individuale “CATONCATRUC” nr. 04-120/4393 din 08.06.2007, nr. 11 din 19.06.2007 și nr.
8 din 24.10.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea
locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul
civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:

întocmi un nou contract de locaţiune a spaţiului specificat în pct.
1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/02/025/p din
26.10.2005.

1. Se dă în locaţiune până la 31.12.2010, fără drept de privatizare, Întreprinderii individuale “CATON-CATRUC” spaţiul cu suprafaţa de
38,0 mp din holul Centrului Consultativ Diagnostic situat pe str. 31
August 1989, 63 lit. A (parter), în vederea amplasării unei tarabe pentru comercializarea produselor de patiserie și băuturilor răcoritoare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
sănătăţii vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-4

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Cetatea
Albă, 170 lit. A (subsol cu geamuri) dlui Serghei Golubev, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Având în vedere cererile dlui Serghei Golubev din 15.09.2006 și,
respectiv, din 21.09.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 23.04.2009, dlui Serghei Golubev,
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova,
încăperile cu altă destinaţie decât cea locaţivă cu suprafaţa de
199,6 mp din str. Cetatea Albă, 170 lit. A (subsol cu geamuri),
având destinaţia de atelier de creaţie. Plata chiriei se va percepe
cu aplicarea coeficientului K-1,0.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. 1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 1/98/014/p

din 27.01.2005.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
16/42-123 din 22.12.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de
locaţiune a unor încăperi din str. Cetatea Albă, 170 lit. A (subsol cu
geamuri) dlui Serghei Golubev, membru al Uniunii Artiștilor Plastici
din Republica Moldova”.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-5

29 mai 2008

Сu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Nicolai
Dimo, 9/3 (subsol) dnei Tatiana Olaru
Având în vedere cererea dnei Tatiana Olaru din 24.08.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art. 14 alin.(2) lit.c), art. 77 alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Tatiana Olaru încăperea cu suprafaţa de 30,0 mp din str. Nicolai
Dimo, 9/3 (subsol), amplasată nemijlocit sub apartamentul
solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui
metru pătrat pe anul 2008 constituie 331,51 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va
elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat
de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea
impozitului pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct.1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-6

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 lit. A (subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “PANDA”
Având în vedere demersul Societăţii cu răspundere limitată “PANDA” nr.25 din 11.09.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul
gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875
din Codul civil al Republicii Moldova, art.277, art.278 din Codul fiscal
al Republicii Moldova, art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Societăţii cu răspundere limitată
“PANDA”, pe perioada 31.12.2006 - 30.12.2010, fără drept de privatizare, încăperile cu suprafaţa de 399,2 mp din incinta Centrului consultativ diagnostic al AMT Râșcani, de pe str. Alecu Russo, 11/1 lit.A
(subsol cu geamuri), pentru amplasarea unei secţii de producere și
cantinei. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 462,11 lei. Plata chiriei se va percepe cu aplicarea coeficientului
K.4 - 1.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. 1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/98/095/P din

01.10.2004.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
11/41-37 din 17.06.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de
locaţiune a unor încăperi din incinta Centrului consultativ diagnostic
al AMT Râșcani din str. Alecu Russo, 11/1 lit.A (subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “PANDA”.
5. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoareaunui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calculare și pe bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-6

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Claudia Curilenco
Având în vedere cererea dnei Claudia Curilenco din 11.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Claudia Curilenco încăperea nr. 61, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 4,9 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 212,17 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-7

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Alla Matveeva-Cobeleva
Având în vedere cererea dnei Alla Matveeva-Cobeleva din
27.06.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Alla Matveeva-Cobeleva încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 6,5 mp (încăperea nr. 57) din str. 31 August 1989, 59 (subsol),
pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de
către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 212,17 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-8

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd.Dacia, 6 lit.A
l (demisol) dlui Gheorghe Cucerenco
Având în vedere cererea dlui Gheorghe Cucerenco din 11.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinâu nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin.(2) lit. c), art.77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

pct.1.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Gheorghe
Cucerenco încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 32,0 mp din bd. Dacia, 6 lit.A (demisol), amplasată
sub apartamentul solicitantului, pentru necesităţi gospodărești.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 344,60
lei.

5. Viceprimarul municipiului Chișinâu dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobile.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-9

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.
N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei Marina Mării
Având în vedere demersul dnei Marina Mării din 04.07.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Marina Mării
încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 12,7
mp din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III), pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 942,61 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-10

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.
N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei Tamara Railean
Având în vedere demersul dnei Tamara Railean din 15.03.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Tamara Railean încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
12,7 mp din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III), pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 942,61 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. l.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-11

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str.
N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III) dnei Ana Rusu
Având în vedere demersul dnei Ana Rusu din 20.06.2006, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate
municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinâu DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Ana Rusu
încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 18,5
mp din str. N.Testemiţeanu, 29/2 lit. A (etajul III), pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 942,61 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-12

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Victoria Caproşu
Având în vedere cererea dnei Victoria Caproșu din 11.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Victoria Caproșu încăperea nr. 61b, cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 6,1 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 212,17 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-13

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Măria Bîrcă
Având în vedere cererea dnei Măria Bîrcâ din 11.01.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate
municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Măria Bîrcă
încăperile nr. 38 și 39, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 13,1 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), alăturate încăperilor private ale solicitantei, pentru necesităţi gospodărești. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 212,17 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-14

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Valentina Podubnîi
Având în vedere cererea dnei Valentina Podubnîi din 27.06.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Valentina
Podubnîi încăperea nr. 62, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu
suprafaţa de 5,8 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 212,17 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-15

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei laroslava Ciornaia
Având în vedere cererea dnei laroslava Ciornaia din 11.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei laroslava Ciornaia încăperea nr. 63, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 4,3 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 212,17 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-17

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 61 lit. A (subsol) dlui Gheorghe Miron
Având în vedere cererea dlui Gheorghe Miron din 08.02.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Gheorghe Miron încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
12,1 mp din str. Mihail Kogălniceanu, 61a lit. A (subsol), amplasată nemijlocit sub apartamentul solicitantului, pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului,
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 98,77 lei.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și pretorul
sectorului Centru dl Vladimir Șarban vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-18

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune unei încăperi din bd.Traian, 23/1
lit.”A” (etaj tehnic) dlui Alexandru lovu
Având în vedere cererea dlui Alexandru lovu din 30.01.2007, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinău
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chisinâu DECIDE:
1. Se dă in locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui
Alexandru lovu încăperea cu alta destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 18,1 mp din bd.Traian, 23/1 lit.”A” (etaj tehnic),
pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru
pătrat pe anul 2008 constituie 259,03 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct.1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală si amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chisinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-19

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. Hristo Botev, .7/3 lit. A (subsol) dnei Anastasia Negru
Având in vedere cererea dnei Anastasia Negru din 23.01.2006,
nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinau nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinau DECIDE:
1. Se da în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Anastasia
Negru încăperea cu alta destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
11,8 mp din str. Hristo Botev, 7/3 lit. A (subsol), amplasată sub apartamentul privat al solicitantei, pentru necesitaţi gospodărești. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului costul rezidual
al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 527,42 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generala locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chișinau dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generala economie, reforme si relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în
pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-20

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Ion Pelivan,
34/1 lit. A (subsol cu geamuri) dnei Valentina Ţurcan
Având în vedere cererea dnei Valentina Ţurcan din 23.11.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77 alin. (2) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Valentina
Ţurcan încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
53,1 mp din str. Ion Pelivan, 34/1 lit. A (subsol cu geamuri), amplasate sub apartamentul privat al solicitantei, pentru folosire în scopuri
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 51,92 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.1.

3. APLP nr. 53/5 COOP “Ramura verde” va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Minai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-21

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd.Dacia, 20
lit.A (subsol) dlui Vladimir Borovic
Având în vedere cererea dlui Vladimir Borovic din 20.11.2006,
nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chisinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin.(2) lit. c), art.77 alin. (2) si art. 19 alin. (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locala”, Consiliul municipal Chisinău DECIDE:

pct.1.

1. Se da în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui
Vladimir Borovic încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 6,0 mp din bd.Dacia, 20 lit.A (subsol), amplasata sub apartamentul privat al solicitantului, pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 428,67 lei.

5. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Mihai Furtună, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, in termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate nr.51/397 COOP
va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat
de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea
impozitului pe bunurile imobiliare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încâperii specificate în

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-22

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă,
17/3 lit. A2 (etajul 1) Firmei de producţie şi сomerţ “Cumgan” S.R.L.
Având în vedere demersul Firmei de producţie și comerţ “Cumgan” S.R.L. nr. 1 din 25.04.2007, nota informativă a Direcţiei generale
economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 din Codul civil al Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art.77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani fără drept de privatizare, Firmei de producţie și comerţ “Cumgan” S.R.L. încăperea cu
suprafaţa de 93,9 mp (cu costul rezidual a unui metru pătrat de imobil
la data de 01.01.2008 în sumă de 416,08 lei, conform certificatului
prezentat de către gestionarul imobilului) din incinta școlii medii
de cultură generală nr. 6, situată pe bd. Cuza-Vodă, 17/3 lit. A2 (etajul 1), având destinaţia de sală de atletism. Plata chiriei se va
percepe cu aplicarea coeficientului K4 - 1,0.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperii specificate în
pct. 1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 1/03/088 din

24.10.2003.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/19-32
din 28.08.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din
incinta școlii medii nr. 6 din bd. Cuza-Vodă, 17/2 lit. A (etajul 1)
Firmei de producţie și comerţ “Cumgan” S.R.L”.
5. Direcţia generală educaţie, tineret și sport va elibera anual
certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului
(arendașului), care are obligaţia de a calcula si achita impozitul pe
bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și Direcţia generală educaţie, tineret și sport vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-23

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Transnistria, 10 lit. A (etajul 1) Societăţii cu răspundere limitată “Grand
Lift”
Având în vedere demersul Societăţii cu răspundere limitată
“Grand Lift” nr. 121 din 19.11.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu
Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art.
278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77
alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, fără drept de
privatizare, Societăţii cu răspundere limitată “Grand Lift” încăperile cu
suprafaţa de 500,4 mp din incinta întreprinderii municipale specializate “Liftservice”, situate pe str. Transnistria, 10 lit. A (etajul 1), pentru
amplasarea unei secţii de producţie. Conform certificatului prezentat
de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat
pe anul 2008 constituie 873,94 lei. Plata pentru chirie va fi calculată
cu aplicarea coeficientului 1,5.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.
3. Întreprinderea municipală specializată “Liftservice” va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și
Întreprinderea municipală specializată “Liftservice” vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-24

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din sos. Hânceşti,
20 lit. A (subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată
“Guleost”
Având în vedere demersul Societăţii cu răspundere limitată “Guleost” nr. 10/171 din 13.08.2007, nota informativă a Direcţiei generale
economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.
875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, până la 15.10.2010, Societăţii cu răspundere limitată “Guleost” încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 163,2 mp din sos. Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri),
pentru amplasarea unui atelier de croitorie. Conform certificatului
prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 354,66 lei. Plata pentru chirie va fi
calculată cu aplicarea coeficientului 1,5.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. 1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 3/01/057/p din
16.03.2005.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), care are obligaţia să calculeze și să achite
impozitul pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/25-10
din 17.09.2001 “Cu privire la darea în arendă a încăperilor din sos.
Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri) Societăţii cu răspundere limitată “Guleost” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 16/42-159
din 22.12.2004 “Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a
unor încăperi din sos. Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri) Societăţii
cu răspundere limitată “Guleost”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-25

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi Întreprinderii de
stat Centrul de tehnologii şi mijloace tehnice de securitate “TEHNOSEC”
Având în vedere demersul Întreprinderii de stat Centrul de tehnologii și mijloace tehnice de securitate “TEHNOSEC” nr. 236 din
22.06.2007 și demersul Direcţiei Generale Pază de Stat nr. 23/391 din
27.02.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării
clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, Întreprinderii de
stat Centrul de tehnologii și mijloace tehnice de securitate “TEHNOSEC” încăperile din bd. Mircea cel Bătrân, 3 lit. B (etajul 1) - cu suprafaţa de 170,2 mp, pentru amplasarea unei secţii de producţie. Conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 652,51 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi noi contracte de locaţiune a încăperilor specificate în pct.
1 și va rezilia contractele de arendare nr. 4/03/003 și 5/03/012 din
10.04.2003.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractelor de locaţiune.
5. Se abrogă deciziile Primăriei muncipiului Chișinău nr. 29/22-10
din 26.12.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din bd.
Mircea cel Bătrân, 3 lit. B (etajul 1) Direcţiei Generale Pază de Stat a
Ministerului Afacerilor Interne” și nr. 29/22-15 din 26.12.2002 “Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. D. Râșcanu, 1 lit. A (subsol cu geamuri) Direcţiei Generale Pază de Stat”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-26

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 44
lit. A (subsol) dlui Gheorghii Gudev
Având în vedere cererea dlui Gheorghii Gudev din 07.05.2007,
nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locala”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau in locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Gheorghii Gudev încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 57,6 mp din bd. Dacia, 44 lit. A (subsol), având destinaţia
de depozit. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 192,20 lei. Plata chiriei se va percepe cu aplicarea
coeficientului K - 2,0.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimo-

niale va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct. 1.
3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o luna de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune,
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

22
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-27

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 19/2 lit. A (subsol) dnei Ecaterina Botuşneanu
Având în vedere cererea dnei Ecaterina Botușneanu din
06.03.2007, nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii
clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativâ - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil
al Republicii Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) si art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locala”. Consiliul municipal Chisinau DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Ecaterina Botușneanu încăperile cu alta destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 19,8 mp din str. Hristo Botev, 19/2 lit. A (subsol),
amplasate nemijlocit sub apartamentul privat al solicitantei, pentru
necesitaţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 405,67 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridica în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, in termen de o lună de la
data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locatiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală si amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-28

29 mai 2008

Cu privire Ia darea în locaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 20/2 Iit.A (demisol) dnei Maria Tataru
Având în vedere cererea dnei Maria Tataru din 20.02.2006, nota
informativa a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) si art.19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chisinau DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Maria Tataru încăperile cu alta destinaţie decât cea locativa cu
suprafaţa de 10,5 mp din str.Independenţei, 20/2 lit.A (demisol),
amplasate nemijlocit sub apartamentul privat al solicitantei, pentru
necesitaţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 337,85 lei.
2. Direcţia generala economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la
data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locâtiv-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-29

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Dacia, 51
lit.A (etajul 23) dnei Zinovia Ceban
Având în vedere cererea dnei Zinovia Ceban din 20.06.2006, nota
informativa a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionarii clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ - proprietate municipala, aprobat prin deci/ia Consiliului municipal Chisinau
nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) si art.19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locala”, Consiliul municipal Chisinau DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Zinovia Ceban încăperile cu alta destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 17,4 mp din bd.Dacia, 51 lit.A (etajul 23), alăturate
apartamentului privat al solicitantei, pentru necesitaţi gospodărești.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului,
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 578,58
lei.

pct. 1.
3. Prezenta decizie își pierde valabilitatea juridică în
cazul în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună
de la data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea
contractului de locaţiune.
4. Direcţia generala locativ-comunală si amenajare va
elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de
imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezenţei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate in

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-30

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, , 7/2 lit.A (demisol) dnei Maria Tataru
Având în vedere cererea dnei Maria Tataru din 20.02.2006, nota
informativa a Direcţiei generale economie, reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locătiva - proprietate municipala, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinau
nr.4/11 din 26.09.2003, in temeiul art.875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) si art.19 alin.(4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVl din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chisinau DECIDE:
1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei
Maria Tataru încăperile cu alta destinaţie decât cea locătivă
cu suprafaţa de 12,8 mp din str.Hristo Botev, 7/2 lit.A (demisol),
amplasate nemijlocit sub apartamentul privat al solicitantei, pentru
necesitaţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe
anul 2008 constituie 340,10 Iei.
2. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale
va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l.

3. Dccizia în cauza își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la
data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generala locativ-comunală si amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chisinau dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-31

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Independenţei, 28 lit.”A” (etajul 1) Societăţii comerciale “Optica Natali”
S.R.L.
Având în vedere demersul Societăţii comerciale “Optica Natali”
S.R.L. din 08.06.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie,
reforme si relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât
cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din
Codul civil al Republicii Moldova, art.277 și art.278 din Codul fiscal
al Republicii Moldova, art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.
(4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chisinău DECIDE:

va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.1.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de cinci ani, fără
drept de privatizare, Societăţii comerciale “Optica Natali” S.R.L. încăperile cu suprafaţa de 21,6 mp (cu costul rezidual al unui metru pătrat
de imobil la data de 01.01.2008 m suma de 39,95 lei, conform
certificatului prezentat de către gestionarul imobilului) din
incinta Centrului Medicilor de Familie nr. 2 situată pe str.
Independenţei, 28 lit.”A” (etajul 1), pentru comercializarea articolelor
de optică medicala. Plata chiriei se va percepe cu aplicarea coeficientului k4 - 2,0.

5. Viceprimarul municipiului Chisinău dl Mihai Furtună și
Direcţia sănătăţii vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia sănătăţii va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), care are
obligaţia șa calculeze si sa achite impozitul pe bunurile imobiliare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-32

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str.Hristo Botev, 7/3 lit.A (subsol) dlui Alexandru Şevcenco
Având în vedere cererea dlui Alexandru Șevcenco din 27.12.2006,
nota informativa a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu alta destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chisinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art.277 si art.278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art.14 alin.(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.(4) din Legea
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chisinău DECIDE:

pct.1.

1. Se da în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Alexandru Șevcenco încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu
suprafaţa de 26,2 mp din str.Hristo Botev, 7/3 lit.A (subsol), pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 527,42 lei.

5. Viceprimarul municipiului Chisinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-33

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Elena Trofimova
Având în vedere cererea dnei Elena Trofîmova din 27.06.2006,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Elena Trofimova încăperea nr. 61a, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 5,5 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către
gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul
2008 constituie 212,17 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-34

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 17/2 lit. A (etajele l, 4) Întreprinderii de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă
Având în vedere demersul Întreprinderii de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă nr. 64 din 20.09.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale,
în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor
și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/11 din
26.09.2003, în temeiul art.875 din Codul civil al Republicii Moldova,
art.277 și art.278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.14 alin.
(2) lit.c), art.77 alin.(2) și art.19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Întreprinderii de stat Centrul de
instruire în domeniul relaţiilor de muncă, pe un termen de trei ani,
încăperile cu suprafaţa de 62,4 mp din incinta Întreprinderii municipale Institutul municipal de proiectări “Chișinăuproiect”, situate pe
str. Miron Costin, 17/2 lit. A (etajele l, 4), având destinaţia de sediu.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 415,00 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Întreprinderea municipală Institutul municipal de
proiectări “Chișinăuproiect” va rezilia contractul de locaţiune nr. 58/1
din 01.04.2007.
5. Întreprinderea municipală Institutul municipal de
proiectări “Chișinăuproiect” va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru
calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună și
Întreprinderea municipală Institutul municipal de proiectări
“Chișinăuproiect” vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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DECIZIE
nr. 9/13-35

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Braniştii, 17
(subsol cu geamuri) Întreprinderii de Stat “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chişinău”
Având în vedere demersul Întreprinderii de Stat “Asociaţia de
gospodărire a spaţiilor verzi or. Chișinău” nr. 51/07 din 17.01.2007,
nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii
patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă
- proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chișinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al
Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii
Moldova, art. 14 alin.(2) lit.c), art. 77 alin.(2) și art. 19 alin.(4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dau în locaţiune Întreprinderii de Stat “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chișinău”, pe un termen de trei ani, încăperile cu suprafaţa de 62,5 mp din str. Braniștii, 17 (subsol cu geamuri),
având destinaţia de birouri de serviciu. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru
pătrat pe anul 2008 constituie 254,58 lei.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
4/22-33 din 19.12.2003 “Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Braniștii, 17 (subsol cu geamuri) Întreprinderii de Stat
“Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi or. Chișinău”.
5. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobile.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a încăperilor specificate în
pct.1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 5/04/002 din
17.02.2004.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-36

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. A. Puşkin,
35 (subsol) dnei Ala Pavliuc
Având în vedere cererea dnei Ala Pavliuc din 12.02.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate
municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova,
art. 14 alin.(2) lit.c), art. 77 alin.(2) si art. 19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Ala
Pavliuc încăperea cu suprafaţa de 21,7 mp din str. A. Pușkin, 35 (subsol), amplasată nemijlocit sub apartamentul solicitantei, pentru
necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de
către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat
pe anul 2008 constituie 192,04 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct.1.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va
elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat
de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea
impozitului pe bunurile imobile.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-37

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Elena Verejan
Având în vedere cererea dnei Elena Verejan din 11.01.2007, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Elena Verejan încăperile nr. 50-51, 52, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu
suprafaţa de 12,0 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru necesităţi gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008
constituie 212,17 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct. 1.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-38

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei încăperi din str. 31 August
1989, 59 (subsol) dnei Galina Ivaşciuc
Având în vedere cererea dnei Galina Ivașciuc din 27.06.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit.c), art. 77 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Galina Ivașciuc încăperea nr. 89, cu altă destinaţie decât cea locativă, cu suprafaţa de 5,3 mp din str. 31 August 1989, 59 (subsol), pentru necesităţi
gospodărești. Conform certificatului prezentat de către gestionarul
imobilului, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 212,17 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperii specificate în pct. 1.

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elibera
anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea impozitului pe
bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul în care
solicitanta nu se prezintă, în termen de o lună de la data înștiinţării în
scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de locaţiune.
5. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-39

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune a unei porţiuni a acoperişului blocului din bd. Dacia, 26 lit. A Societăţii pe acţiuni “Migdal-P”
Având in vedere demersul Societăţii pe acţiuni “Migdal-P” nr.
162-MP din 26.07.2007, nota informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul
gestionării clădirilor, construcţiilor si încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativâ - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinâu nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875
din Codul civil al Republicii Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul
fiscal al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2) lit. c), art. 77 alin. (2) și art.
19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publica locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se dă în locaţiune Societăţii pe acţiuni “Migdal-P”, până la
28.03.2010, fâră drept de privatizare, o porţiune cu suprafaţa de 3,3
mp a acoperișului blocului din bd. Dacia, 26 lit. A, pentru montarea și exploatarea unei instalaţii de publicitate luminiscente.
Conform certificatului prezentat de către gestionarul imobilului
costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 586,78 lei.
Plata chiriei se va percepe cu aplicarea coeficientului K - 3,0.

3. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinâu nr.
4/22-36 din 19.12.2003 “Cu privire la darea in locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 26 lit. A (acoperiș) Societăţii pe acţiuni “Migdal-P”.
5. Direcţia generală locaţiv-comunală și amenajare va elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat de imobil
locatarului (arendașului), pentru calcularea si achitarea impozitului
pe bunurile imobiliare.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU

2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale
va întocmi un nou contract de locaţiune a spaţiului specificat în
pct. 1 și va păstra în arhivă contractul de locaţiune nr. 1/04/002 din
29.03.2004.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 9/13-40

29 mai 2008

Cu privire la darea în locaţiune al unui garaj din str. A. Şciusev, 101
lit. F (etajul 1) dlui Alexandru Albu
Având în vedere cererea dlui Alexandru Albu din 10.03.2006, nota
informativă a Direcţiei generale economie, reforme și relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor și încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 4/11 din 26.09.2003, în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova, art. 277 și art. 278 din Codul fiscal al Republicii Moldova, art.
14 alin. (2) lit. c), art. 19 alin. (4) și art. 77 alin. (2) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Alexandru Albu garajul cu suprafaţa de 21,4 mp din str. A. Șciusev, 101 lit.
F (etajul 1). Conform certificatului prezentat de către gestionarul
încăperilor, costul rezidual al unui metru pătrat pe anul 2008 constituie 176,48 lei.
2. Direcţia generală economie, reforme și relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a garajului în cauză.
3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va păstra

în arhivă contractul de arendare nr. 210 din 09.03.2005 și va
elibera anual certificatul privind valoarea unui metru pătrat
de imobil locatarului (arendașului), pentru calcularea și achitarea
impozitului pe bunurile imobiliare.
4. Decizia în cauză își pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înștiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
5. Se abrogă decizia Preturii sectorului Buiucani nr. 3/2.23 din
28.03.2003 “Cu privire la permisiunea reîncheierii contractului de
arendă”.
6. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Mihai Furtună va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 10/2

06 iunie 2008

Cu privire la adoptarea unei Declaraţii privind Semnarea Convenţiei privind micul trafic la frontieră
Luând act de adresările consiliilor locale din zona de frontieră a
Republici Moldova în problema semnării Convenţiei privind micul
trafic la frontieră, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Mihai GHIMPU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Se aprobă Declaraţia Consiliului municipal Chișinău către Guvernul Republicii Moldova referitor la semnarea imediată și necondiţionată, a Convenţiei privind micul trafic la frontieră.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/1

26 iunie 2008

Cu privire la constituirea Comisiei de lucru pentru elucidarea
situaţiei privind arendarea imobilelor fostelor grădiniţe de copii
În scopul elucidării situaţiei privind arendarea imobilelor fostelor grădiniţe de copii, în temeiul art. 14 (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se constituie Comisia de lucru pentru elucidarea situaţiei privind arendarea imobilelor fostelor grădiniţe de copii, în următoarea
componenţă:
Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana - director general al Direcţiei generale educaţie, tineret și sport
lacob Mihaela - director al Direcţiei generale economie, reforme
și relaţii patrimoniale
Handrabura Loretta - consilier, fracţiunea social-democrată
Muraviova Ludmila - consilier, fracţiunea Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova
Roman Alexandru - consilier, fracţiunea Partidului Comuniștilor
din Republica Moldova
Brega Gheorghe - consilier, fracţiunea Partidului Liberal

Lupașcu Elena - consilier, fracţiunea Partidului Liberal
Cireș Serghei - consilier, fracţiunea umanist-democrată
Tănase Alexandru - consilier, fracţiunea liberal-democrată
Stârcea Eugenia - consilier, fracţiunea Partidului Popular Creștin
Democrat
Magdei Alexandru - consilier, tracţiunea alianţei “Moldova Noastră”
Savin Victor - consilier, fracţiunea alianţei “Moldova Noastră”
2. Comisia desemnată va prezenta spre examinare Consiliului
municipal Chișinău informaţia privind starea imobilelor fostelor grădiniţe de copii, transmise anterior în arendă.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 11/2-2

26 iunie 2008

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
Urmare a examinării proceselor-verbale de casare a mijloacelor
fixe nr. 1-35 din 13.11.2007, întocmite de Comisia permanentă de
casare a mijloacelor fixe a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, în conformitate cu Regulamentul
privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile)
fixe, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/18 din
03.06.2004 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea

bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe”, în temeiul art. 14 alin. (2)
lit. b) și art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436 -XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, conform anexei.

30
2. Direcţia evidenţă contabilă și analiză economică a Primăriei municipiului Chișinău (dna Eugenia Ciumac) va exclude
de la balanţa Consiliului municipal Chișinău mijloacele fixe supuse
casării, conform anexei.

cerinţelor legislaţiei în vigoare.
4. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Igor Lupulciuc va asigura controlul executării prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală
Teritorială Botanica (dl Victor Puiu) va asigura completarea compartimentului „Rezultatele casării obiectului” din procesele-verbale întocmite privind piesele și materialele utilizabile ale mijloacelor fixe
casate, care ulterior vor fi luate la evidenţa contabilă a instituţiei, stabilindu-se valoarea lor. Elementele pieselor care conţin metale preţioase vor fi predate Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, conform

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/2-2 din 26 iunie 2008

REGISTRUL
proceselor-verbale privind casarea mijloacelor fixe ale
Instituţiei Medico-Sanitare Publice
Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
Nr. pr.verbal

Denumirea obiectului

Marca

Numărul de
inventar sau
de fabricaţie

Anul fabricării

Valoarea
iniţială
(lei)

Codul
de
amortizare

Norma
de uzură anuală (%
și lei)

Suma
uzurii
totale
(lei)

Valoarea restanţă

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Aparat Scaner Renograf

M-13

01370645,
77013

1989

19680.0

4732

7,7%
1515,0

19680,0

-

2

Dulap de absorbţie

ШНХ

01380338,
4711

1983

1515,0

4733

10,0%
151,0

1515.0

-

3

Fotoliu ginecologic

КГ-1

01370237,
5790

1978

1571,0

4729

8,3%
130,0

1571.0

-

4

Fotoliu ginecologic

КГ-1

01370236,
106

1978

1571,0

4729

8,3%
130,0

1571.0

-

5

Fotoliu ginecologic

КГ-1

01370022,
2041

1983

1407.0

4729

8,3%
117,0

1407.0

-

6

Dozimetru

ДРГЗ-02

01370666,
054

1980

1529,0

4736

7,7%
118,0

1529.0

-

7

Sterilizator

ГП-40

01370188,
21202

1988

2706.0

4729

10,0%
271,0

2706,0

-

8

Inhalator

ТОМЭКС-Л2

01370125,
88137

1990

3410,0

4732

7,7%
263,0

3410.0

-

9

Reograf cu 4 canale

4 РГ-2М

01370089.
10735

1989

11582,0

4724

8,3%
961,0

11582.0

-
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Nr. pr.verbal

Denumirea obiectului

Marca

Numărul de
inventar sau
de fabricaţie

Anul fabricării

Valoarea
iniţială
(lei)

Codul
de
amortizare

Norma
de uzură anuală (%
și lei)

Suma
uzurii
totale
(lei)

Valoarea restanţă

10

Electrocardiograf cu
4 canale

ЕКГ KT- 02 M

01370910.
85390

1988

12851,0

4732

8,3%
1067,0

12851.0

-

11

Electrocardiograf cu
1 canal

ЕКГ-01

01370102.
9308605

1993

7557.0

4732

20.0%
1511.0

7557.0

-

12

Reograf cu 4 canale

4 РГ-2М

01370693,
166

1985

4890.0

4724

7.1%
347.0

4890.0

-

13

Electrocardiograf cu
1 canal

EKГ-01

01370137.
18D3976

1980

56309,0

4732

20.0%
11262.0

56309.0

-

14

Aparat cu curenţi
diodinamici

ДТ-50-3

01370433,
6662

1984

2977.0

4732

7.7%
229,0

2977,0

-

15

Aparat Amplipuls-5

A-5

01370719,
0318

1990

4024.0

4725

20.0%
805,0

4024,0

-

16

Sterilizator electric

Э-60

01370550,
753391

1987

2302,0

4732

10,0%
230,0

2302,0

-

17

Calorimetru

КФК

01370087,
881043

1989

4871,0

4726

16.6%
809.0

4871,0

-

18

Calorimetru

КФК

01370087,
881060

1989

4871,0

4726

16.6%
809,0

4871,0

-

19

Sterilizator

ГП-20

01370991

1988

2706,0

4735

1 0.0%
271,0

2706.0

-

20

Sterilizator

ГП-80

01370054

1988

4029.0

4735

10.0%
403,0

4029,0

-

21

Sterilizator

ГП-80

01370055,
25042

1988

4029.0

4735

10.0%
403.0

4029.0

-

22

Descalibrator

РЖГ

01370553,
129

1985

48437,0

4722

8.3%
4020,0

48437.0

-

23

Semnalizator

СЗ-БОЗ

01378337,
169

1982

5289.0

4732

10.0%
529,0

5289.0

-

24

Aspirator electric

01370409

1991

1046,0

4729

8.3%
87,0

1046,0

-

25

Dulap de absorbţie

ШУВ

01370891

1992

1796,0

4732

6.7%
120.0

1796,0

-

26

Bloc de sistem

BM 200

01388896,
462

1997

5180.0

12.0%
621.0

5180.0

-

27

Imprimantă P10SA
EPSON

LX1050

01388892,
232245

1997

1469.0

12.0%
176.0

1469.0

-

28

Computer Pentium

NEC C510

01380157,
80157

1999

3000.0

12.5%
375,0

3000.0

-
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Nr. pr.verbal

Denumirea obiectului

Marca

Anul fabricării

Valoarea
iniţială
(lei)

01371009,
88

1997

1000,0

Numărul de
inventar sau
de fabricaţie

29

Mașină de dactilografiat Olivele

30

Automobil

"UAZ"452A

01513571.

1979

41100.0

31

Automobil

Moskvici
M-21401

01513607

1987

B2

Automobil

Moskvici
M-21401

01513598

33

Automobil

"Moskvici"
M-21401

34

Automobil

35

Tub de roentgen

Codul
de
amortizare

Norma
de uzură anuală (%
și lei)

Suma
uzurii
totale
(lei)

Valoarea restanţă

10.0%
100,0

1000.0

-

5017

9.0%
3699,0

41100.0

-

38200.0

5009

11 .2%
4278,0

38200,0

-

1987

38200.0

5012

13.0%
4966,0

38200.0

-

01513602

1987

38200.0

5009

11,2%
4278.0

38200,0

-

"Moskvici"
M-21401

01513604

1987

38200,0

5009

11.2%
4278.0

38200,0

-

"КОТАХ" KA125S

01380003

1996

15627.0

4733

9.1%
1422,0

15627,0

-

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Dragi cititori,
dacă doriţi să republicăm
unele decizii mai vechi
ale Consiliului municipal
sau lista unor taxe,
contactaţi-ne la telefonul: 22-98-11.



CONTINUĂ ABONAREA LA SUPLIMENTUL
BILUNAR AL ZIARULUI “CAPITALA” (СТОЛИЦА)
Ц

Stimaţi domni!
În paginile publicaţiei veţi putea lua cunoștinţă de cele mai
importante decizii ale Consiliului Municipal și dispoziţii ale primarului general. La solicitarea Dvs., vor fi publicate decizii din anii trecuţi privind taxele pentru diferite activităţi economice, precum și
mărimea tarifelor pentru servicii comunale și de arendă.
În afară de aceasta, “Monitorul de Chișinău” va insera materia-

În caz dacă n-aţi avut posibilitate
să abonaţi la timp,

“MONITORUL DE CHIȘINĂU”,
dar doriţi să-l aveţi în colecţie,
Vă puteţi adresa la
redacţie.

Adresa noastră: str. Mateevici, 42.

INDICE LA “POȘTA MOLDOVEI”:
 PENTRU PERSOANELE FIZICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21849
 PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21851

le informative despre documentele necesare pentru iniţierea unor
afaceri, precum și lotul de materiale de care este nevoie pentru obţinerea licenţelor de desfășurare a unor activităţi comerciale.
Tot în supliment veţi găsi și alte materiale utile pentru un
funcţionar public, cum sunt scrierea unei note informative, a unui
proiect de decizie, de dispoziţie etc.

Pentru persoanele fizice:
 pe 1 lună – 10.80 lei
 pe 3 luni – 32.40 lei

 pe 6 luni – 64.80 lei

Pentru persoanele juridice:
 pe 1 lună – 20.80 lei
 pe 3 luni – 62.40 lei
 pe 6 luni – 124.80 lei
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