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Ordinea de zi 

a ședinței Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare 

din 27.10.2021 ora 10:00 

 

Proiecte de dispoziții 

1. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a terenului din Calea Orheiului, 37 

Societății Comerciale „IVICON”S.R.L. 2018   

2. Cu privire la prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din șos. 

Hâncești, 18, Societății cu răspundere limitată „MOG IMOBIL GRUP”. 2018. 

RAPORTOR: Adrian Grigorițchi,  

șef adjunct al Direcției generale arhitectură,  

urbanism  și relații funciare 

 

 

Proiecte de decizii 

1. Cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal pentru teritoriul din perimetrul 

străzilor Timiș – Nucarilor – Bujorilor din municipiul Chișinău; 

2. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul cu numărul cadastral 

0100312009, din str. Ginta Latină, 16; 

3. Cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică și eliberarea a actelor 

permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidențiale cu regim mic de 

înălțime situate în subzonele funcționale urbane de tip „Re” 

RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției  

generale arhitectură, urbanism  și relații funciare 

 

4. Cu privire la actualizarea datelor cadastrale și formarea prin separare a unor loturi de 

pământ din str. Meșterul Manole 

5. Cu privire la adjudecarea la licitație publică, prin vânzare-cumpărare a unui lot de 

pământ din str. Doina.  

6. Cu privire la adjudecarea la licitație publică, prin vânzare – cumpărare a unui lot de 

pământ din str. Vasile Lupu.  

7. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din Calea Ieșilor, 

30/G dlui Alexandru Leanca și dnei Ana Bunescu - Leanca și respectiv, stabilirea 

relațiilor de superficie contractuală.  

8. Cu privire la transmiterea în proprietate privată  a lotului de pământ din str. Andrei 

Izbaș, 34, dlui Sergiu Graur.  
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9. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Voluntar 

Grigore Vîrtosu, 18, dnei Elina Nastas. (reexaminare 20.11.2020 cu ieșirea la fața 

locului de către dl A. Bondarenco și dl I. Macovei). 

10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. 

Doina, 12 dnei Elena Mihalaș și dlui Pavel Nichitenco.  

11. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str.  

Mihail Lermontov, 57 dnei Ecaterina Popovici și dlui Dinu Bulmaga.  

12. Cu privire la formarea și stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului 

de pământ din str. Alexei Șciusev, 121, cu Instituția private de învățământ Liceul de 

Creativitate și Inventică ”PROMETEU – PROTALENT” și cu Firma de creație 

”TOCONO” S.R.L.  

13. Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat al dlui 

Serghei Mihalciuc și dnei Natalia  

14. Cu privire la privatizarea terenului din str. Tricolorului, 42, aferent obiectivelor 

private ale Societății cu răspundere limitată „NAVI HOTELS”.  

15. Cu privire la privatizarea și darea în locațiune a terenului aferent obiectivului privat 

din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8 Societății pe acțiuni „Magazinul Universal Central 

„UNIC” întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă.  

16. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra lotului de pământ din 

str. Grigore Alexandrescu, 5/1 cu Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 

55/317  

17. Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din Calea Ieșilor, 71 Societății cu 

răspundere limitată Restaurantul ”BUTOIAȘ” întru executarea hotărârii de judecată 

irevocabilă.  

18. Cu privire la modificarea hotarelor terenului cu numărul cadastral 0100306027 din str. 

Meșterul Manole, 14/2, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată 

,,ACHIRA-GRUP”. 

19. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral           

din str. Bujorilor,   proprietate privată a lui Bilinkis  și Bilinkis .  

RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef 

adjunct al Direcției generale arhitectură,  

urbanism  și relații funciare 

 


