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Despre operarea unor modificàri în decizia

, Consiliului municipal Chiçinàu nr.2129-26L- r din 04.03 .2014 ,,Cu privire la darea în
arendà a unui lot de pàmânt din bd.
Renaçterii, judecàtoriei Rîçcani, mun.
Chiçinàu".

_a" ,-,a-' l

Având în vedere demersurile judecàtoriei Rîçcani, mun. Chiçinâu çi a Cr-rr1ii

Constitulionale, actele prezentate, imposibilitatea valorificàrii terenului ca urmare a

efectuàrii investigafiilor geologice, avizul çi solulia urbanisticà specificate în scherna

de situafie a terenului, elaboratà de càtre Direcfia generalà arhitecturà, urbanisnr gi

relalii flinciare, care potrivit Regulamentului local de urbanism al oraçului Chiçinâur
este situat în zona codului C2, prevâzutâ pentru amplasarea blocurilor locative ci-r

spafii comerciale la parter çi la etajul 1), în temeiul art. 41, art. 42 çi art. 46 clin

Codul funciar, în temeiul art.9 (2) lit. h) din Legea nr. 121 din 04.05.2007 ,,Privincl
adrninistrarea çi deetatizarea proprietà1ii publice", aft. 9ll-922 din Codul civil, art.
14 (2) lit. b) - lit e), arî.. 19 (a) çi art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.72.20t)$
"Privind administraçia publicà localà", decrzia Consiliuluri municipal Chiçinàu nr'.

3123 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionrrea
resurselor flinciare municipale", Consiliul municipal Chiçinàu DECIDE :

1. În decizia Consiliului municipal Chiçinàu nr.2129-26 din 04.03.2014 ..Cr.r

privire la darea în arendà a unui lot de pàmânt din bd. Renaçterii, judecàtoriei
Rîçcani, mun. Chiçinàu" se opere azâ urmâtoarele modi fi càri :

i.1. Sintagma ,,bd. Renaçterii" se subrogà cu sintagma ,,str. Hristo Botev"
1.2. Se dà în arendà, pe o perioadà de trei ani, jr"rdecàtoriei Rîçcani, mlrn.

Chiçinàu, lotul de pàmânt cu suprafala de 0,605 ha, din str. Hristo Botev, perrtrir
edificarea unui complex locativ cu obiective de menire social-culturalà, întrr-r

asigurarea cu spafiu locativ al angajalilor instanfelor jr-rdecàtoriei Rîçcani, tnun.
Chiçinâu çi a Cu(ii Constituçionale, cLl condiçia efectuàrii pe cont propriLr ir

replantàrii arborilor çi asigurarea cLl drumuri de acces, conform planului-anexà.
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Despre operarea unor modificàri în decizia

r I Consiliului urunicipal Chiçinàu nr. 2129-26
din 04.03.2A14 ,,Cu privire la darea în
arendà a unui lot de pàmânt din bd.
Renaçterii, judecàtoriei Rîçcani, mun.
Chiçinàu".
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Având în vedere demersurile judecâtoriei Rîçcani, mun. Chiçinàu çi a CLrrtii
Constitulionale, actele prezentate, imposibilitatea valorificârii terenului ca urlllare a

efectuàrii investigafiilor geologice, avizul çi solulia urbanisticà specificate în schema
de situaçie a terenului, elaboratà de càtre Direclia generalà arhitecturrà, urbanisnr çi
relalii flinciare, care potrivit Regulamentului local de urbanism al oraçului ChiçinàLr
este situat în zona codului C2, prevâzutà pentru amplasarea blocurilor locative cu

spalii comerciale la parter çi la etajul 1), în temeiul art. 41, art.42 çi art.46 clin

Codul funciar, în temeiul art. 9 (2) lit. h) din Legea nr. 121 din 04.05.2007 ,,Privincl
adnrinistrarea çi deetatizarea proprietà1ii publice", aft. 9ll-922 din Codul civil, art.
t4 (2) lit. b) - lit e), art. 19 (4) çi art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2A06
"Privind administraçia publicà localà", decizia Consiliuh-ri rnunicipal Chiçinàu ur.
3123 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionlree
resurselor funciare municipale", Consiliul municipal Chiçinàu DECIDE :

1. În decizia Consiliului municipal Chiçinàu nr. 2129-26 din 04.03.2014 ..Cr.r

privire la darea în arendà a unui lot de pàmânt din bd. Renaçterii, judecàtoriei
Rîçcani, mun. Chiçinàu" se opere azâ urmâtoarele modi fi càri :

1.1. Sintagma ,,bd. Renaçterii" se subrogà cu sintagma ,,str. Hristo Botev"
1.2. Se dà în arendà, pe o perioadà de trei ani, judecàtoriei Rîçcani, n1lin.

Chiçinàu, lotul de pàmânt cu suprafafa de 0,605 ha, din str. Hristo Botev, peirtrr-r

edificarea unui complex locativ cu obiective de menire social-culturalà, întnr
asigurarea cu spaliu locativ al angajafilor instanfelor juclecàtoriei Rîçcani, rnun.
Chiçinàu çi a Curfii Constituçionale, clr condiçia efectuàrii pe cont propriu ir

replantàrii arborilor çi asigurarea cu clrumuri de acces, conform planului-anexà.
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1.3. Planul-anexà l,a decizia m.2129-26 din 04.03.2014 ,,Cu privire la darea

în arendà a unui lot de pâmânt din bd. Renaçterii, judecàtoriei Rîçcani, mun.

Chiçinàu" se substituie cu planul-anexà nr. l la prezenta decizie.

2. În pct. 1 al deciziei Consiliului municipal Chiçinàu nr. 56131-l clin

L7.1,0.2006 ,,Cu privire la atribuirea unui lot de pâmânt din str. Hristo Botev
Ministerului Culturii çi Turismului al Republicii Moldova" cifrele 0,955 ha se

substituie cu cifrele 0,324ha.
Z.l. Planul-anexà la decizia w. 5613t-1 din 17.1,0.2006 se substituie cu

planul-anexà nr. 2 la prezenta decizie.

3. Beneficiarul se obligà:
3.1. Sà perfecteze cLr Direcçia funciarà a Direcçiei generale ariritectr-rrir.

urbanism çi relalii funciare contractul de arendare a lotulr-ri de pàrnânt menfionat În

punctrrl 1 al prezentei decizii (plata de arendà 10oÂ din preçul nonnatir,). ,?': 
: .

La momentul încheierii contractului de arendà, sà achite o platà utricri În

cuantum de 10% din valoarea terenului, conform raportului de evaluare.
3.2. Sà înregistreze 1a Ohciul cadastral teritorial Chiçinàu dreptLrl rlc

arendare a terenului.
3.3. Sà obçinà de la Direclia generalà arhitecturà, urbanism çi relafii lirnciarc

certif'icatul de urbanism pentru proiectare.
3.4. Sà asigurare accesul reprezentanlilor serviciilor specializatc în

deservirea, reconstruirea çi repararea obiectivelor de uz comun çi de infrastrnctrrra.
3.5. Sà asigure decopertarea stratului fertil de sol çi sà efectueze atnen:r.jrrte rr

cornplexà a terenului arendat,înbaza unui plan general aprobat de càtre Dirccii:r
generalà arhitecturà, urbanisrn çi relaçii funciare în coordonare cll Întreprindc'rrir
rlunicipalà "Asociaçia de gospodàrire a spa[iilol verzi" çi Agençia Ecologiua
Chiçinàu, cu replatrtarea arborilor existenfi.

3.6. Sà oblinà actele necesare pentru replantarea arborilor existenfi. 
,

3.7. Sà oblinà autoriza{ia de construire cle la l)irectia autorizare çi discipiinir
în construcfii numai dupà replantarea arborilor.

3.8. Sà nu depàçeascà limitele terennlui arendat.

4. Se revocà titlul de autentificare a dreptului de{inàtorului de tercn ÇLr

numàrul cadastral 0100101830 din 08.02.2007, eliberat Ministerului Culturii çi

Turisrnului al Republicii Moldova.

5. Se solicità Oficiului cadastral teritorial Chiçinàu:
5.1. Înregistrarea terenului specificat în planul-anexà la prezenta decizie.
5,2. Operarea modificàrilor în documentafia cadastralà privind teretrul

proprietate municipalà (numàruI cadastral 0100101830), linând cortt de forrnarea
noului teren.



6. Direc{ia funciarà a Direcliei generale arhitecturà, urbanism çi relatii
funciare:

6.1. Va perfecta contractul de arendare, pornind de la prevederile pct. 1 al
prezentei decizii.

6.2. Ya elibera un nou titlul de autentificare a dreptului delinàtorului de
teren Ministerului Culturii çi Turismului al Republicii Moldova, conform
prevederilor prezentei decizii.

7. Viceprimarul de ramurà al municipiului Chiçinàu va asigura controlr-il
executàrii prevederilor prezentei decizii.
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