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GONSTLTUL MUNIGIPAL GHI$INAU
DECIZIE

din n.
eu privire la .v-dnzarea, prin
L

oO.

*rn

-"1

concurs, a unui lot de pdmdnt
din str. N. Testemileanu,29l5

Societalii cu

rdspundere

lirnitatd,,D & D COMPANIE"

Av6nd in vedere actele prezentate de citre organizatorul licitaliilor qi
concursurilor funciare, decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 8128 din
10.10.2013, prevederile procesului-verbal nr. 6 al gedinfei Comisiei pentnl
organizarea licitaliilor gi concursurilor funciare in municipiul Chiginau din
20.12.2013, continuatd la 24.12.2013, decizia Consiliului municipal Chiqinau
nr.l/l I din 28.03 .2002 "Cu privire la organizarea gi desftEurarea concursurilor
privind oblinerea dreptului de arendd gi a dreptului de proprietate asupra
terenurilor in municipiul Chigindu", in temeiul Legii nr.1308-XIlt din 25.07.97
"Privind preful normativ gi modul de vAnzare-cumpdrare a pdmAntului". art. l4
(2) lit. b) - lit. e), art. l9 (4) qi art. 77 (2), (3) ti (5) din Legea nr.436-XVl din
28.12.2006,,Privind administralia publicd locald", Consiliul muni cipal
DECIDE:

C lr i gi

nau

1.

Se aprobd rezultatele concursului funciar gi se acceptd vdnzarea
lotului de pdm6nt din str. N. Testemi1eanu,29l5, cu suprafala de 0,4817 ha, la
preful de 1350000 lei, Societalii cu rdspundere limitatd ,,D & D COMPANIE",
pentru proiectarea qi construirea unei parcdri auto multietajate pentru tt36
automobile in complex cu spalii comerciale (fire dpreptul de a schimba
destinalia terenului), conform planului-anex6.

2. Cumpdrdtorul, S.R.L. ,,D & D COMPANIE":
2.1. Va incheia cu Primdria municipiului Chiginau contractul de
vdnzare-cumpdrare a terenului gi il va autentifica notarial
legislalie, cu achitarea prelului terenului la o plata unic6.

in modul stabilit

de

2.2. Va solicita Direcliei funciare. a Direcliei generale arhitecturd.
urbanism qi rela{ii funciare, in termen de 3 luni de la data autentifrcarii notariale

a contractului de vdnzare-cumpdrare a terenului, trecerea defindtorului de teren
in registrul cadastral.
2.3. Va elabora documentafia de proiect gi deviz a obiectivului in
termen de un an, in coordonare cu Centrul de medicind preventivd, Agenlia
ecologica Chiginau gi o va prezenta spre aprobare Direcfiei generale arhitecturd,
urbanism gi rela{ii funciare.
2.4. Va indeplini in termen de 6 luni condiliile de proiectare in
confonnitate cu certificatul de urbanism, eliberat de cdtre Direcgia generald
arhitecturd, urbanism gi relafii funciare
2.5. Dupd aprobarea documentafiei de proiect va obline de la Direclia
autorizare gi disciplind in construcfii autorizafia pentru executarea lucririlor de
construc{ie a obiectivului.
2.6. Va construi obiectivul in termen de 18 luni cu investirea a ccl
pufin 5,5 milioane EURO gi il va da in exploatare in modul stabilit.
2.7. Va efectua amenajarea complexd a teritoriului procurat gi a ceh-ri
adiacent, inclusiv:
a. Va fine cont de crearea imaginii estetico-arhitecturale pe str N.
Testemileanu gi strdzile adiacente, precum gi crearea confortului maximal de
traf-rc gi parcaj.
b. Va asigura excluderea parcajului haotic din preajma principalelor
obietive de interes public de pe str. N. Testemifeanu.
c. Va asigura descongestiondrea traficului, deplasarea pietonala qi
ciclista in zona datd.
'2.8. Nu va admite ridicarea de construcfii, in lipsa autorizafiei
respective, eliberate de cdtre Primdria municipiului Chigindu, nici schimbarea
destinaliei.

2.9.

Va asigura accesul liber serviciilor municipale spre relelele tehnice
aflate la balan{a acestora, situate in limitele terenului cumpdrat, in vederea
exploptdrii gi deservirii lor.
2.1,0. Va achita Inspectoratului fiscal de stat Chiqindu impclzitul pe
bunurile imobiliare.

3.

La folosirea terenului, cumpdrdtorului

i

se impun urmdtoarele

restricli i:

3.7.

Asigurarea accesului necondilionat reprezentanlilor serviciilor
specializate in deservirea, reconstruirea $i repararea obiectivelor de uz comun gi
de infrastructurd tehnicd.

3.2.
urbanistice.

Asigurarea respectdrii stricte a normelor sanitare, antiincendiare

gi

3.3.

Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor

de hotar gi de geodezie.
Neadmiterea ingrddirii terenului fdra acordul Direcliei generale
arhitecturd, urbanism gi relafii funciare.
editrcarii
Neadrniterea schimbarii destinatiei terenului
construc[iilor in lipsa autorizatiei respective eliberate de Primaria municipiului

3.4.

gi

3.5.

Chipinau.

4.

Direcgia funciard a a Direcfiei generale arhiteeturd, urbanism gi
relagii funciare va perfecta gi va prezenta spre aprobare Primdriei municipirrlui
Chiqindu contractul de vdnzare-cumpdrare a lotului de pamdnt, eliberAndu-l
cumpdr6torului in modul stabilit.

5.
5.1.

Se solicitd:

Oficiului cadastral teritorial Chigindu, la inregistrarea contractului
de vAnzare-cumpdrare a terenului aferent, sd avizeze in scris proprietarul de
teren asrlpra restricliilor privind fblosirea terenului.
5,2, lnspectoratului fiscal de stat Chigindu s[ perceapd impozitul pe
bunurile imobiliare.

Viceprimarul de ramurd al municipiului Chiginau va asigura
r prezentei
controlul indeplinirii prevede
6.

\
\

PRE$EDINTE

CONTRASEM
SECRETAR AL

UCO,

u

Anexa..

'

la decizia Consilrului municipal Chisindu
201 4

PLANULLOTULUI

Transmis in proprietate privati:

situat in sectorul: Centru, sfr N.fesf emiteanu,

"

",,

29/S

Aria lotului: 0 4817 ha

COORDONAT:
ar al municipiului Chigindu

lvan Carpov
Scara:

1:1000

Planga:

89

Nicolae Crdciun

,h'\.

SECRETAR

1,,

Valeriu Didencu

