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GONSTLTUL MUNTGTPAL GHT$TNAU
DECIZIE

ain /9 rzat 2o /5

Cu privire la privatizarea terenului
aferent obiectivului privat al Societ5lii
cu rdspundere limitatd ,,DIURAN"
din str. Mihai Yiteazul,l9l2

AvAnd in vedere cererea de vdnzare-cumpdrare nr.01/l-19-506 din
28.02.2011, depusd de cdtre Societatea cu rdspundere limitatd ,,DIURAN" (cod
fiscal 1003600031419) cu privire la cumpdrarea terenului, cu suprafafa de 0,51 ha,
aferent obiectivului privat, fapt confirmat prin extrasul din registrul bunurilor
imobile, eliberat de cdtre Oficiul cadastral tereitorial Chigindu gi ptocesul-verbal de
recepfie nr. 105 din 13.03.2006. Terenul cu numdrul cadastral 0100518072, este
atribuit in arend[ Societdlii cu rispundere limitatd ,,DIURAN" in baza deciziei
Consiliului municipal Chigindu nr. 14126-5 din 02.12.2010 9i contractul de
arendare nr. 554012010 din 08.12.2010.

in temeiul art. 9 (3) lit. b), art.53 (3) lit. b) din Legea nr.l2l din 04.05 .2007
,,Privind administrarea gi deetatizarea proprietnlii publice", Legii nr. 1308-XIII din
25.07 .1997 "Privind prelul normativ gi modul de vdnzare-cumpdrare a

pdmdntului", art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu
privire la 'vdnzarea-cumpdrarea terenurilor aferente, aprobat prin HotdrArea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1428 din 16.12.2008, art. 14 (2) lit. b) - lit. e),
art. 19 (4) 9i art. 77 (3) din Legea nr. 436-XU din 28.12.2006 "Privind
administrafia publicd locald", Consiliul municipal Chigin[u DECIDE :

1. Se stabilesc suprafala gi hotarele terenului necesar utilizarii in procesul
tehnologic aferent obiectivului privat (sediu cu bazd productie gi depozitare) din
str. Mihai Viteazul, \912, in limitele specificate in planul-anex6.

2. Se acceptd vdnzarea terenului (numdrul cadastral 0100518072) aferent
obiectivului din str. Mihai Viteazul, I9l2 cu suprafafa de 0,51 ha, la preful
normativ de 800600 lei, Societilii cu rdspundere limitatd ,,D[URAN", conform
planului-anexd.

3. Cumpdrdtorul terenului se oblig[:
3.1. Se achite plata arenzii conform contractului de arendare, pAna la data

intrarii in vigoare a contractului de vinzare-cumpirare a terenului.



3.2. Se incheie cu Primdria municipiului Chigindu contractul de vAnzare-

cumpdrare a terenului, cu achitarea prefului la o platd unic6 qi s6-l autentifice
notarial in modul stabilit de legislalie.

3.3. SA solicite Direcliei funciare a Direcfiei generale arhitecturd, urbanism
gi rela{ii funciare, in termen de 3 luni de la data autentific[rii notariale a

contractului de vAnzare-cumpdrare a terenului, trecerea defindtorului de teren in
registrul cadastral.

3.4. Sd asigure accesul liber serviciilor municipale spre refelele tehnice
aflate in limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru exploatarea gi

deservirea lor.
3.5. Se oblind certificatul de urbanism de la Direc{ia generald arhitecturd,

urbanism gi relalii funciare (in cazul preconizdrii unor construcfii, reconstrucfii,
amenajiri etc.).

3.6. Sd achite Inspectoratului fiscal de stat Chiginiu impozitul privat gi

impozitul pe bunurile imobiliare in funclie de suprafala terenului stabilitd in
prezenta decizie.

4.La folosirea terenului, cumpdritorului i se impun urmdtoarele restric{ii gi

sarcini:
4.I. Asigurarea accesului necondifionat reprezentanlilor serviciilor

specializate in deservirea, reconstruirea gi repararea obiectivelor de uz comun gi de

infrastructurd tehnicd.
4.2. Asigurarea respectdrii stricte a normelor sanitare, antiincendiare gi

urbanistice.
4.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de

notar gi de geodezie.
4.4. Neadmiterea ingrddirii terenului, ftrd acordul Direcfiei generale

arhitecturd; urbanism qi relalii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbdrii destinafiei terenului gi edificarii construcfiilor

in lipsa autorizaliei respective, eliberate de Primiria municipiului Chi;inau.

5. Direcfia funciard a Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relalii
funciare:

5.1. Va perfecta contractul de vdnzare-cumpdrare, pomind de la
prevederile prezentei decizii gi il va prezenta spre aprobare Primdriei municipiului
Chigindu.

5.2. in cazul in care din vina cumpdrdtorului contractul de vdnzare-

cump[rare nu va fi perfectat in termenul stabilit, va prezenta Consiliului municipal

Chiginau propuneri pentru anularea deciziei respective.
5.3. Va opera modificarile respective in documentafia de cadastru.



6. Se abrogd decizia Consiliului municipal. Chiginlu^ nr. 14126-5 din

0Z.lZ.Z0l0 ,,Cu piiuit. la darea in arend6 a lotului de pdrndnt din str. Mihai

viteazul, l9l2 Soiietatii cu raspundere limitatd,,DIURAN".

7. Se solicita oficiului cadastral teritorial chiginau:

7.1. Operarea modificdrilor in documentalia cadastrald privind terenul

proprietate municipald inregistrat anterior (num6r cadastral 0100518072), lindnd

cont de formarea noului teren.

7.2. La inregistrarea contractului de vAnzare-cumpdrare a terenului aferent,

s6 avizeze in ,rrL proprietarul de teren asupra restricliilgr privind folosirea

terenului.

8. Inspectoratul fiscal de stat Chiqindu va percepe de la cumpiritor

impozitul in modul stabilit.

10.. Viceprimarul de ramuri al municipiului Chiginiu va asigura controlul

indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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PLANUL LOTULUI
Aferent obiectivului privat al:

acceptat pentru privatizare prin v€nzare-cumpdrare

la decizia Con siliului municipal Chisindu

/9 rnat zo14

situat in sectorul: Buiucani, str Mihai

Aria lotului: o 51 he

1:1500

COORDONAT:

al municipiului Chiginiu

lvan Carpov

Nicolae Crdciun

SECRETAR C0,'u


